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Emmeloord, 25 september 2012

Geachte heer/mevrouw,

Namens het bestuur van Stichting Scoren tegen Kanker bieden wij u hierbij het bestuursverslag 2011
alsmede het rapport inzake de jaarrekening 2011 aan. Middels deze documenten leggen wij
verantwoording af over de besteding van de door de Stichting in de periode 19 april 2011 tot en met
31 december 2011 ontvangen bijdragen en informeren wij u over onze plannen voor de komende
periode.
In 2011 is een totaalbedrag ad € 11.000,- afgedragen aan de Stichting Alpe d’Huzes, daarnaast heeft
mevrouw D. van Dijk een scholarship ad € 2.000,- ontvangen ten behoeve van haar onderzoek naar
schildklierkanker. Een ongekende prestatie in het oprichtingsjaar van de stichting. Deze prestatie is
uitsluitend en alleen mogelijk geweest vanwege de inzet en betrokkenheid van de nog steeds
groeiende kring van vrijwilligers en sponsoren.

Wij willen een ieder die op zijn/haar wijze een bijdrage heeft geleverd dan ook hartelijk bedanken voor
deze inzet. Met deze bijdragen zijn we in staat een grote groep mensen te faciliteren en te inspireren
om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker!

ANBI Status
Met ingang van 19 april 2011 wordt Stichting Scoren tegen Kanker door de Belastingdienst erkend als
een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond hiervan is de Stichting
vrijgesteld van de heffing van het recht van schenking en van successie. Verder zijn de giften van
zowel particulieren als bedrijven (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomsten- respectievelijk de
vennootschapsbelasting.

Accountantscontrole
De jaarrekening 2011 van de Stichting Scoren tegen Kanker is samengesteld door de heer J.H.M.
Winkelhorst RA van ONS Accountants op 25 september 2013. Genoemde samenstelverklaring is
opgenomen op pagina 2 van het onderhavige rapport.

Vaststelling jaarrekening 2011
De jaarrekening over 2011 is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van september.

Bestuur
De leden van het bestuur worden door het bestuur van Stichting Scoren tegen Kanker benoemd voor
onbepaalde tijd.

Het statutaire bestuur van 2011 werd gevormd door de volgende personen:
Jaap Jonker

voorzitter

Maarten Ebbers

secretaris

Bob Groenhof

penningmeester

Tjalling Heeringa

algemeen bestuurslid

Vera Houwer

algemeen bestuurslid

Naast genoemde bestuursleden is een groot aantal vrijwilligers betrokken bij de organisatie van de
diverse evenementen.

Al deze mensen tezamen vormen een professioneel vrijwilligersnetwerk dat het voor Stichting Scoren
tegen Kanker mogelijk maakt haar sponsoren en donateurs te beloven dat de door hen betaalde
bedragen voor (meer dan) de volle 100% ten goede komen aan het doel van de Stichting.

Het bestuur

Beleving Scholarship

In 2011 ben ik de eerste geweest die de Scholarship van de stichting Scoren tegen Kanker heb
mogen ontvangen. Een mooi bedrag van € 2000 euro, om mijn onderzoek naar schildklierkanker te
financieren. Een extra motivatie om door te gaan, niet alleen financieel, maar ook zeker mentaal, door
het vertrouwen dat de stichting hiermee in mij en mijn onderzoek getoond heeft.
Zo zit ik hier nu achter mijn computer dit voorwoord te typen terwijl ik wacht op de kleuringen die
vandaag op mijn weefselstukjes ingezet zijn. Voor de derde keer welteverstaan, want de eerste twee
keren is de kleuring niet gelukt. Onderzoek gaat met trial and error, zoals men dat zegt. Nieuwe
dingen uitproberen die soms mislukken, maar soms (na herhaaldelijk proberen) ook lukken. Dat vergt
veel doorzettingsvermogen en kost veel geld. De Scholarship dient dus ook een dubbel doel.
Enerzijds de benodigde financiële middelen verstrekken zodat er materialen gekocht kunnen worden,
anderzijds de motivatie en het doorzettingsvermogen aanwakkeren om door te gaan en net zo lang te
proberen tot het lukt. En het gaat lukken, daar twijfel ik niet aan.
Het ontvangen van de Scholarship heeft me afgelopen jaar aan het denken gezet over hoe ik mijzelf
op een andere manier in zou kunnen zetten voor de strijd tegen kanker. Zo ben ik in juni met 18
anderen namens de stichting naar de Alpe d’Huez vertrokken om de berg te trotseren en hiermee
zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen. Wat een bijzondere en indrukwekkende week is dat
geweest. De verhalen, de kaarsjes met boodschap, de sfeer die week en de tocht omhoog zijn stuk
voor stuk dingen die ik meegenomen heb en waar ik regelmatig nog aan terug denk tijdens het
werken. Het doet me beseffen dat ik geluk heb dat ik aan de andere kant van het verhaal sta en mijn
steentje bij kan dragen.
Natuurlijk is het jaar 2011 niet alleen het jaar geweest van de Alpe d’Huzes. Er zijn veel evenementen
georganiseerd. Het bedrijvenvoetbaltoernooi bij Sportclub Emmeloord, benefietavond in Creil, de
zalmenverkoop tijdens de kerstmarkt enzovoorts. En alle particulieren en bedrijven die zelf initiatieven
organiseren om zo hun bijdrage te leveren. In een korte tijd is er enorm veel bereikt. Kortom, een jaar
om trots op te zijn!

Deborah van Dijk
Arts-onderzoeker
Universitair Medisch Centrum Groningen

BESTUURSVERSLAG

Oprichting Stichting
En toen was er de Stichting Scoren tegen Kanker. Nadat we in 2010 een bedrijvenvoetbaltoernooi
onder de noemer ‘Scoren tegen Kanker’ hebben georganiseerd werden we overspoeld met positieve
e

reacties. Bij veel van deze reacties werd er een toespeling gemaakt op een 2 editie in 2011.
Positieve reacties krijgen is natuurlijk altijd leuk. Maar neemt in ons geval ook een hoop
verantwoordelijkheden met zich mee. Het gaat immers om de strijd tegen kanker. Om uw centen
volledig en op de juiste plaats binnen te laten komen. Even een 2

e

editie van het

bedrijvenvoetbaltoernooi organiseren is dan geen optie. Structureel en officieel een goede organisatie
neerzetten wel. En dat biedt kansen.
Kansen om een eigen organisatie neer te zetten, je eigen beleid (en dus identiteit) te bepalen, nieuwe
activiteiten te ontplooien en mensen enthousiast te maken om ook een bijdrage te leveren in de strijd
tegen kanker.
Op 19 april 2011 is de stichting Scoren tegen Kanker opgericht. Geheel in lijn met ons antistrijkstokbeleid en met dank aan Notaris Hartsuiker zijn hiervoor geen kosten gemaakt. Gewoon vanaf
het begin doen wat je beloofd. En onze belangrijkste belofte is dat de Stichting een maatschappelijke
bijdrage levert door mensen, met sport als bindmiddel, te inspireren en te stimuleren een bijdrage te
leveren in de strijd tegen kanker.
Voor nadere informatie over ons beleid(splan) verwijzen wij naar onze website: www.sstk.nl
Bedrijvenvoetbaltoernooi
‘Voltreffer bij Scoren tegen Kanker’ was de kop in de regionale krant de Stentor. En dat was het! Op
e

zaterdag 4 juni heeft het 2 Scoren tegen Kanker Bedrijvenvoetbaltoernooi plaatsgevonden. Dit jaar
e

met 32 teams, 8 teams meer dan bij de 1 editie, en een geweldige opbrengst van €14.922,-. Wat
ondanks de crisistijd liefst €5.000,- meer is dan het jaar ervoor.
Uiteraard hebben het prachtige weer, de coverband Lynx, de vele prijzen tijdens het Rad van
Avontuur en de afterparty Stappen tegen Kanker in the Bottom een groot aandeel gehad in deze
prachtige dag. Het mooiste om te zien is en blijft de inzet en betrokkenheid van de vele vrijwilligers,
deelnemers en supporters. Eigenlijk is iedereen een beetje vrijwilliger op zo’n dag.
Goed om te noemen is de inzet van een aantal vrijwilligers al ruim voor de dag zelf. Eind 2010 zijn
immers teams en sponsoren aangeschreven of gebeld. Tevens is met Sportclub Emmeloord de datum
reeds vastgelegd en zijn de eerste logistieke afspraken gemaakt. Vanaf maart neemt de intensiteit van
de organisatie en daarmee ook het aantal vrijwilligers enorm toe. Het is iedere keer weer prachtig om

te zien dat alles en dan ook écht alles kosteloos is geregeld. Eten, drinken, goederen, materialen,
prijzen, muziek, mensen: kortom de gehele dag. Het is dankzij deze vrijwilligers dat uw euro ook
volledig naar de strijd tegen kanker gaat.
Nieuwe activiteiten
Samen met de Stichting deden ook nieuwe activiteiten hun intrede in 2011. Op 24 september werd
een benefietavond georganiseerd in samenwerking met café-restaurant 't Poortershuys te Creil. De
coverband Nowadaze en Smit-PA Sound and Light verzorgden belangeloos de muziek op deze
avond. Een mooie avond met een prachtige opbrengst.
Daarnaast is er halverwege december op de kerstmarkt in Emmeloord aandacht gevraagd voor de
stichting door zalm, glühwein en chocolademelk te verkopen.
Aan de verkoop van de zalm zit een figuurlijk staartje. We zijn in 2011 namelijk ontzettend verrast door
de betrokkenheid van mensen en bedrijven bij de stichting. Voorbeelden hiervan zijn de ondernemers
uit JCI Groot Schokland die voor ons zalmen hebben verkocht om geld voor de stichting op te halen
en de Rotary die een prachtige donatie heeft gedaan. Maar ook de Zonnebloemschool die de
opbrengst van hun jaarlijkse kerstmarkt aan ons heeft gedoneerd. Prachtig om te zien hoe de
kinderen samen met hun ouders, begeleiders, juffen en meesters zich pro-actief voor ons hebben
ingezet.
Financieel beleid en geldbesteding
In het boekjaar 2011 heeft stichting Scoren tegen Kanker een prachtig resultaat behaald. Een
resultaat die de eigen verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen. Ontzettend belangrijk is dat wij
onze belangrijkste belofte aan sponsoren en donateurs hebben gehouden. De stichting Scoren tegen
Kanker voert een anti-strijkstokbeleid en heeft als doelstelling om geen kostente maken. Te allen tijde
krijgt de stichting Scoren tegen Kanker alle diensten, goederen en gelden gesponsord. 100% van de
inkomsten gaat rechtstreeks naar het goede doel, de strijd tegen kanker. Uit het rapport inzake de
jaarrekening blijkt dat stichting Scoren tegen Kanker €11.000,- aan Alpe d’HuZes en €2.000,- als
Scholarship heeft afgedragen. In dat jaar een totaalbedrag ad € 25.214 van sponsoren en donateurs
is ontvangen, begin 2012 is nogmaals een donatie a €10.000,- aan Alpe d’Huzes afgedragen. Als
gevolg van haar stringente financiële beleid, het genereren van aanvullende opbrengsten en niet te
vergeten de onbezoldigde inzet van alle vrijwilligers, is de stichting in 2011 haar belofte nagekomen
om de ontvangen sponsorbijdragen en donaties voor tenminste 100% af te dragen aan de strijd tegen
kanker.

De inkomsten komen dus volledig ten goede aan de strijd tegen kanker. Voor ons middels afdrachten
aan Alpe d’HuZes en de Scoren tegen Kanker Scholarship. De stichting Alpe d'HuZes mag met recht
een inspiratiebron voor de stichting Scoren tegen Kanker genoemd worden. Doelen en idealen
worden gedeeld. Om deze reden en omdat de stichting Alpe d'HuZes een enorm grote slagkracht
heeft, wordt een groot deel van de inkomsten van de stichting Scoren tegen Kanker rechtstreeks

overgemaakt aan de stichting Alpe d'HuZes. Naast Alpe d’HuZes stelt de stichting ieder jaar een
Scholarship beschikbaar. Deze Scholarship is in 2011 uitgereikt aan mevrouw drs. D. van Dijk. In het
voorwoord van dit jaarverslag is een verslag van haar opgenomen.

Ambities voor 2012
2012 wordt een jaar van groei en verdere professionalisering. Groei door bestaande activiteiten als
het bedrijvenvoetbaltoernooi en de benefietavonden uit te breiden. Groei door het aantal activiteiten
toe te laten namen. Groei van de vrijwilligersorganisatie die de stichting is. Groei van de
naamsbekendheid: maar vooral groei van de inkomsten ten behoeve van de strijd tegen kanker. Om
deze doelstellingen te bewerkstelligen is een verdere professionalisering daarbij erg belangrijk. Er
liggen mooie uitdagingen in het verschiet om onze communicatiemiddelen en de organisatiestructuur
verder te professionaliseren, intentieverklaringen met structurele partners aan te gaan en om een
derde (regionaal georiënteerd) bestedingsdoel te ontplooien. Ziet u dit jaarrapport gerust als een
volgend wapenfeit hierin.
Bovenal is het onze ambitie om in 2012 samen met u een groeiende bijdrage te leveren in de strijd
tegen kanker. Samen maken we het verschil!
Namens het bestuur,
Tjalling Heeringa

