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JAARVERSLAG
Organisatie
De Stichting heeft een Algemeen en Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks bestuur heeft in 2013
10 keer overleg gehad om de gang van zaken door te spreken en de vergadering van het
Algemeen Bestuur voor te bereiden. In 2013 is het Algemeen Bestuur 5 keer in vergadering
bijeen geweest en is er 7 keer telefonisch vergaderd.
Doel
De Stichting Pijn bij Kanker heeft als doel om de pijnbestrijding bij patiënten met kanker te
helpen verbeteren door:


Verbeteren van de communicatie tussen patiënt en behandelaar en tussen
behandelaars onderling
Het belangrijkste doel is om patiënten duidelijk te maken dat ze over hun pijn
moeten praten en niet verbijten. Daarnaast willen we een luisterend oor zijn voor de
omgeving, om te weten wat mensen daar van vinden. Als we dat weten, is het
volgende doel vooral om professionals, maar ook patiënten en hun familieleden te
leren om beter met elkaar te communiceren, zodat er makkelijker over pijn gepraat
wordt.



Vergroten kennis en kunde bij behandelaars
Dit wil de stichting bewerkstelligen door o.a. vaardigheidstrainingen op te zetten.



Voorlichting geven aan patiënten en hun naasten

Wetenschappelijk streeft de Stichting naar: structurele pijnmeting, een behandelplan voor
pijn en ruime voorlichting aan patiënten over o.a. de werking en bijwerking van medicijnen,
het belang van therapietrouw en mogelijkheden voor niet-medicamenteuze behandelingen.
Daarbij speelt aandacht voor de pijnbeleving een belangrijke rol voor het slagen van de
behandeling.
Missie
De missie is zorgen voor minder pijn in de toekomst. De stichting wil dit o.a. bereiken door
de komende periode projecten op te zetten en te ondersteunen die zich richten op het
gebied van communicatie. De stichting wil patiënten, hun naasten, maar ook professionals
leren om beter met elkaar te communiceren, zodat er makkelijker over pijn gesproken
wordt. Op deze manier kan de pijn veel effectiever aangepakt worden.
Financiën



Opbrengsten uit evenementen, zoals het gala
Opbrengsten uit giften

Activiteiten








Stichting opgericht
Huisstijl ontwikkeld
Website ontwikkeld
Communicatie tools (inclusief social media) ontwikkeld
Beleidsplan ontwikkeld
Eerste aanzet gemaakt tot samenwerking farmacie
Benefitgala georganiseerd
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Toekomstig beleid
Platform pijnbijkanker.nl
Pijnbijkanker.nl, een project dat door de stichting gesteund wordt, is een platform waar
onafhankelijke informatie te vinden is over o.a. pijnbehandeling en de verschillende
behandelaars. In 2014 wordt het platform geactualiseerd en verder uitgebreid. Het platform
wordt naast het verschaffen van informatie interactief gemaakt. Het platform is enerzijds
bedoeld voor patiënten die pijn hebben als gevolg van de ziekte of de behandeling. Maar ook
familie, vrienden of andere dierbaren die in het proces betrokken zijn.
Ook behandelaars kunnen hier voor veel informatie terecht. Op deze site kan eenvoudig
uitgebreide en onafhankelijke informatie gevonden worden die past bij de fase waarin de
patiënt verkeert.
 Blog | Binnenkort wordt met een blog gestart. Deskundigen uit het veld gaan op hun
eigen wijze een bepaald onderwerp of casus bespreken op het gebied van pijn bij
kanker.
 Forum | Het platform wordt uitgebreid met een forum waar patiënten, hun naasten
en behandelaars hun ervaringen op het gebied van pijn bij kanker kunnen delen.
 Hulplijn/loket | Via de hulplijn/loket kunnen patiënten en naasten vragen stellen over
een aantal onderwerpen die gerelateerd zijn aan pijn bij kanker. Deze vragen worden
beantwoord door een panel van deskundigen die binnen de stichting getraind gaan
worden.
Pijnbijkanker.nl is een portal waarachter mensen uit de praktijk zitten. Mensen die de
praktijk kennen, maar vooral begrijpen. Klik hier om naar pijnbijkanker.nl te gaan.
Rondetafelgesprekken
De stichting gaat kleinschalige bijeenkomsten organiseren in de vorm van
rondetafelgesprekken met als thema de verbetering van de communicatie rondom pijn bij
kanker. Deze bijeenkomsten zijn speciaal voor patiënten met kanker en zullen gehouden
worden op locaties waar patiënten met kanker al komen. Bij elke bijeenkomst worden ook
behandelaars uit het veld betrokken.
Informatieavonden
In de vorm van een informatieavonden in de regio gaat de stichting de communicatietraining
"Hoe ga ik het gesprek aan met mijn arts" organiseren. Deze trainingen zijn voor patiënten
met kanker en zijn omgeving. Ook bij deze avonden worden behandelaars uit het veld
betrokken. Deelnemers kunnen hun eigen ervaringen inbrengen om zo van elkaar te leren
en communicatief vaardiger te worden.
Nationale dag ‘pijn bij kanker’
Onder het mom van de nationale dag ‘pijn bij kanker’ gaat de stichting in het najaar van
2014 een symposium voor de patiënt en zijn omgeving organiseren. Bij de organisatie
worden zowel patiënten met kanker al behandelaars betrokken.
BESTUUR
Samenstelling bestuur per 20 maart 2013
Kris Vissers
Nick van Dasselaar
Dyonne Bliek
Rob Koster
Michel Wagemans
Ernst Daniel Smid

Voorzitter
Vice voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
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BELONINGSBELEID
Het bestuur van Stichting Pijn bij Kanker is onbezoldigd.
Het programmabureau werkt op freelancebasis en krijgt een marktconforme beloning. Een
aantal uren wordt tevens geschonken. Verder werkt de stichting met een aantal vrijwilligers.
Voor bepaalde events worden extra freelancers ingehuurd.
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JAARREKENING 2013
BALANS 31 DECEMBER 2013
ACTIVA

€

PASSIVA

Vaste activa

Eigen Vermogen
Bestemmingreserve

Debiteuren

18.300

Crediteuren

€
4.581
90.000
8.762

Nog te betalen kosten
Bank spaarrekening

32

77.150

Bank

7.925
103.375

103.375

Resultatenrekening over 2013
Kosten

€

Opbrengsten

Algemeen

0

Drukwerk

659

Post
Representatie
Gala

65

Veiling en Loterij

106.875
78.821

41
6.337

Website

2.953

Advies

9.029
32

100.196
Winst voor belasting

Tafelverkoop

9.081

81.080

Advertentie

Bankkosten

Donaties

€

194.777

94.581
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de RJ 640 “Organisaties zonder
winststreven” De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden
plaats op basis van historische kosten. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze
gerealiseerd zijn. Lasten worden, voor zover niet anders vermeld, verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.
Waardering
Continuïteitsreserve evenementen
De Continuïteitsreserve evenementen is door het bestuur gevormd om evenementen te
kunnen organiseren. Dotatie vindt plaats vanuit een batig saldo in het verslagjaar.
Onttrekkingen vinden plaats voor zover de kosten van evenementen in een verslagjaar
hoger zijn dan de daarmee verband houdende baten.
Resultaatbepaling
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben,
uitgaande van historische kosten.
De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen
middelen berekend aan de hand van de voorschriften voor de bekostiging/ subsidiëring, dan
wel voor wat betreft de overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of
doorberekende bedrag voor geleverde diensten.
Resultaatbestemming
Het boekjaar 2013 sluit af met een positief resultaat van € 94.581. Van dit resultaat wordt
€ 4.581 toegevoegd aan de algemene reserve, € 90.000 wordt toegevoegd aan de
bestemmingsreserve projecten.
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TOELICHTING OP DE BALANS
31-dec-13

31-dec-12

18.300

0

18.300

0

85.075

0

85.075

0

Actief
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen
Per 31 december

Liquide middelen
Per 31 december

Eigen vermogen
1-jan-13

Mutaties
resultaat

31-dec-13

Overig

bestemming
Algemene reserve

0

4.675

4.675

Continuïteitsreserve evenementen

0

90.000

90.000

Totaal eigen vermogen

0

94.675

94.675

Kortlopende schulden en overlopende
passiva
Crediteuren
Overige nog te betalen kosten
Overlopende passiva
Per 31 december

31-dec13

31-dec12

8.762

0

32

0

-

8.794

0

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In 2013 niet van toepassing
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

31-dec-13

31-dec-12

106.875

0

78.821

0

9.081

0

194.777

0

BATEN
Overige bedrijfsopbrengsten
Opbrengst Gala
tafelverkoop
Veiling en Loterij
Donaties
Per 31 december
LASTEN
Gala
Wentink Events
Aankleding en drukwerk
Geluid, beeld en muzikale omlijsting
Diverse kosten
Begeleiding Christian, Dyonne en Rob
Per 31 december

47.642
2.705
11.292
891
18.550

81.080

0

659

0

65

0

41

0

6.337

0

2.953

0

9.029

0

32

0

19.116

0

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentebaten

94

0

Per 31 december

94

0

ALGEMENE KOSTEN
Algemeen
Drukwerk
Post
Representatie
Advertentie
Website
Advies
Bankkosten
Per 31 december
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