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1 Jaarverslag 

1.1 Organisatie 
De Stichting heeft een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur heeft in 2018 6 keer overleg gehad 

om de gang van zaken door te spreken.  

1.2 Onafhankelijke stichting 
Als onafhankelijke stichting nemen we een voortrekkersrol in waar het gaat om pijn bij kanker in de 

breedste zin van het woord.  Enerzijds waar het gaat om de fysieke pijn van de patiënt. Anderzijds 

ook om de emotionele pijnbeleving van de patiënt, alsmede zijn of haar gezinsleden, familie en 

vrienden. 

1.3 Doel 
Het doel van de stichting is het verbeteren van pijnbestrijding zodat patiënten met pijn bij kanker: 

• een zo optimaal mogelijke pijnbehandeling krijgen 

• zo lang mogelijk kunnen genieten van het leven met zo min mogelijk pijn 

• een zo menswaardig mogelijk einde hebben met zo min mogelijk pijn 

De stichting wil dit bereiken door het steunen, initiëren en subsidiëren van projecten ter verbetering 

van pijnmanagement in brede zin. De projecten richten zich op zowel zorgprofessionals als op 

patiënten en hun naasten. 

De focus ligt op: 

• Communicatie: kwaliteitsverbetering van gespreksvoering tussen de patiënt en 

zorgprofessionals en de zorgprofessionals onderling. 

• Educatie: verbetering van voorlichting over pijn aan patiënt en naasten en verbetering 

van kennis over pijn en pijnbestrijding bij zorgverleners. 

• Ondersteuning en palliatie: opzetten van een vangnet voor patiënten met pijn bij kanker. 

1.4 Missie 
Minder pijn bij kanker door het, waar mogelijk in dialoog, informeren van patiënten en hun directe 

omgeving over het onderwerp pijn bij kanker en delen van professionele kennis, oplossingen en 

innovatie met behandelaars. 

1.5 Financiën  
De opbrengsten voor de stichting bestonden in 2018 uit: 

• Opbrengsten uit evenementen (derden) 

• Opbrengsten uit sponsoring 

• Opbrengsten uit giften/donaties 

1.6 Activiteiten 2018 
De activiteiten van de stichting bestonden in 2018 uit: 

• De awareness/bekendheid van de stichting bevorderd en aandacht gevraagd 

voor het onderwerp pijn bij kanker d.m.v. het geven van presentaties en 

lezingen door o.a. bestuursleden en de inzet van diverse 

communicatiemiddelen  



 

2018 Rob Koster Advies en Administratie 

• Deelgenomen aan congressen en symposia (zowel eigen als van derden) voor 

de doelgroepen van de stichting 

• Verdere ontwikkeling van de Cancer Pain Academy voor de behandelaars 

• Ontwikkeling project nascholing pijn bij kanker 

• Inzet Social Media verder uitgebreid 

• Samenwerking met stakeholders verder geïntensiveerd 

• Professionalisering vrijwilligersbeleid  

• Samenwerking sponsoren verder uitgebreid 

1.7 Toekomstig beleid 
De stichting gaat zich de komende jaren richten op de volgende activiteiten: 

• Verdere ontwikkeling van het project nascholing pijn bij kanker. Aan de hand van de 

laatste richtlijn worden jaarlijks lokaal gedragen nascholing georganiseerd, in 

samenwerking met de ziekenhuizen. Hierbij wil de stichting werken met een modulaire 

opzet en verschillende verdiepingsniveaus. Zo krijgen betrokken artsen, 

verpleegkundigen en andere zorgverleners handvatten om kankerpatiënten met pijn 

beter te behandelen. 

• Ontwikkelen vragenkaart pijn bij kanker voor de patiënten met pijn bij kanker. Een kaart 

die de patiënt mee kan nemen naar zijn behandelaar waar gerichte vragen over pijn bij 

kanker op staan die hij/zij kan stellen. Daarnaast staat er op het kaartje kort 

omschrijving: over pijn bij kanker. Hierbij valt te denken aan: wat is pijn, wat doet pijn, 

waarom is het belangrijk dat het behandeld wordt, over het feit dat pijn op maat 

behandeld kan worden, dat kennis en kunde aanwezig is. Tevens komen er gerichte 

vragen op te staan die de patiënt zelf kan beantwoorden voor het bezoek aan de 

behandelaar. 

• Ontwikkelen app pijn bij kanker voor behandelaars. Informatieve app waarbij de 

behandelaar een overzicht krijgt van o.a.: de beschikbare mogelijke medicaties tegen pijn 

bij kanker, medicamenteuze behandelingen voor pijn bij kanker inclusief doses, complex 

behandelbare pijnsyndromen en de behandelmogelijkheden daarvan, tips en trucs voor 

elk middel en Interactie medicatie. 

• Door o.a. het ontwikkelen van filmpjes, meer volgers social media, deelname symposia 

partners en inzet diverse communicatiemiddelen aandacht blijven vragen voor het 

onderwerp pijn bij kanker. En het bevorderen van de bekendheid van de stichting.  

• Vrijwilligerspool verder uitbreiden 

• Sponsoring verder uitbreiden 

• Organisatie benefietevenementen 
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2 Bestuur 

2.1 Samenstelling bestuur 
De samenstelling van het bestuur in 2018: 

Nick van Dasselaar  Voorzitter 

Michel Wagemans   Vice-voorzitter 

Dyonne Bliek   Secretaris 

Rob Koster   Penningmeester 

Marieke Ausems  Bestuurslid 

2.2 Beloningsbeleid 
Het bestuur van Stichting Pijn bij Kanker is onbezoldigd. 

 

Het projectbureau 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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3 Jaarrekening 2018 

3.1 Balans december 2018 

       

  ACTIVA €    PASSIVA € 

       

 Vaste activa 0   Eigen Vermogen 4.675 

     Bestemmingsreserve 49.470 

 Nog te ontvangen Baten 0   Crediteuren 8.022 

 Debiteuren 0   Nog te bet lasten 0 

     Nog te bet btw 0 

 Bank spaarrekening 22.911     

 Bank 10.543   Bank 0 

 

 

       

 

 
33.455    62.167 

 

 

     

 

 

   Resultaat -28.712 
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3.2 Resultatenrekening over 2018 

3.2.1 Winst en Verlies 31 december 2018 

       

  Kosten €    Opbrengsten € 

       

 Algemeen 2.568   Donaties 3.493 

 Rozengala 532   Sponsoren algemeen 5.000 

 Vrijwilligers 674     

 Awareness campagne 15.051     

 Patiëntenfolder 173     

 Sponsoring en giften 2.446     

 Samenwerking externe partijen 7.396     

 Pijnspreekuur 903     

 Nascholing Pijn bij Kanker 3.008     

 Benefiet events 4.453     

       

 

 
37.205     

 

 

    8.493 

 Resultaat      

      -28.712 
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

3.3.1 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. 

3.3.2 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. 

3.3.3 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. 

3.3.4 Resultaatbestemming 

Het boekjaar 2018 sluit af met een negatief resultaat van € 28.712. Dit resultaat wordt van de 

algemene reserve, € 49.470 afgehaald. De algemene reserves zijn nu € 20.758,-  
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3.4 Toelichting op de balans 

   31-dec-18  31-dec-17 

Actief      

      

Vlottende avtiva      

      
Vorderingen      

      
Debiteuren   0  0 

Overige vorderingen      

      

Per 31 december   0  0 

      
Liquide middelen   62.618  62.618 

      

Per 31 december   62.618  62.618 

      

      

Eigen vermogen      

 1-jan-18 Mutaties  31-dec-18 

  resultaat Overig   

   bestemming    

      

Algemene reserve 4.675 0   4.675 

Continuïteitsreserve evenementen 49.470 -28.712   20.758 

      

Totaal Eigen vermogen 54.145 -28.712    25.433 

      

      

Kortlopende schulden en overlopende passiva  31-dec-18  31-dec-17 

      
Crediteuren   8.022  8.717 

Overige nog te betalen kosten   0  -244 

Overlopende passiva   -  - 

      

Per 31 december   8.022  8.473 
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3.5 Toelichting op de resultatenrekening 

   31-dec-18  31-dec-17 

BATEN      

      

Overige bedrijfsopbrengsten      

      
Opbrengst Gala      
tafelverkoop   0  0 

Veiling en Loterij   0  0 

Opbrengst Golftoernooi   0  0 

Sponsoren algemeen   5.000  0 

Sponsoren projecten   0  0 

Donaties   3.493  8.279 

      

Per 31 december   8.493  8.279 

      

LASTEN      

Rozengala 4300     
Wentink Events - RTL   0  0 

Aankleding en drukwerk   0  0 

Geluid, beeld  en muzikale omlijsting   0  0 

Diverse kosten   0  0 

Organisatie   532  2.116 

      

Per 31 december   532  2.116 

      

Vrijwilligers 4315     
Diverse kosten   0  0 

Uitvoering projectbureau DYB   674  782 

      

Per 31 december   674  782 

      

Awareness campagne 4316     
Diverse kosten   8.289  9.117 

Uitvoering projectbureau DYB    6.762  10.038 

      

Per 31 december   15.051  19.155 

      

Platform "Kanker.nl" 4317     
Diverse kosten   0  0 

Uitvoering projectbureau DYB   0  261 

      

Per 31 december   0  261 

      

Patiëntenfolder 4318     
Diverse kosten   0  0 

Uitvoering projectbureau DYB   173  0 

      

Per 31 december   173  0 
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Sponsoring en giften 4320    

 

Diverse kosten   0  0 

Uitvoering projectbureau DYB   2.446  2.578 

      

Per 31 december   2.446  2.578 

      
Marktonderzoek doelgroepen 4322     
Diverse kosten – Blauw (55% sponsor 
project)  0  0 

 

Uitvoering projectbureau DYB   0  1.244 

      

Per 31 december   0  1.244 

      
Samenwerking externe partijen 4324     

Diverse kosten   0  0 

Uitvoering projectbureau DYB   7.396  5.828 

      

Per 31 december   7.396  5.828 

      

Pijnspreekuur 4329     
Diverse kosten   0  0 

Uitvoering projectbureau DYB   903  1.811 

      

Per 31 december   903  1.811 

      

Project: Nascholing Pijn bij Kanker 4330     
Diverse kosten   0  0 

Uitvoering projectbureau DYB   3.008  2.186 

      

Per 31 december   3.008  2.186 

      

Benefiet events 4331     
Diverse kosten   0  0 

Uitvoering projectbureau DYB   4.453  0 

      

Per 31 december   4.453  0 
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ALGEMENE KOSTEN      
Algemeen   2.531  4.638 

Drukwerk   0  0 

Post   0  0 

Representatie   0  0 

Advertentie   0  0 

Website   0  0 

Advies - secretariaat - administratie - jaarrekening  0  0 

Bankkosten   37  0 

      

Per 31 december   2.568  4.638 

      
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN      
Rentebaten   0  825 

Correctie afrondingen      

Per 31 december   0  825 
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Vianen, 31 december 2018 
 
    Naam     Handtekening 
 
Voorzitter:   N. van Dasselaar   
 
 
 
 
Vice-voorzitter:   M. Wagemans    
 
 
 
Secretaris:   D. Bliek     
 
 
 
Penningmeester:  R. Koster    
 

 

3.6 Overige gegevens 

3.6.1 Controleverklaring 

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is Stichting Pijn Bij Kanker vrijgesteld van de verplichting tot 

controle van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot 

accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt de controleverklaring. 

3.6.2 Statutaire regeling inzake resultaatbestemming 

Conform de statuten staat het resultaat geheel ter beschikking van de bestuursvergadering. 

3.6.3 Voorstel resultaatverwerking 

Tijdens de vergadering van het bestuur van de stichting waarin de jaarrekening zal worden 

vastgesteld, zal worden voorgesteld het resultaat te bestemmen conform de onder de staat van 

baten en lasten opgenomen resultaatbestemming. 

3.6.4 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen omstandigheden over gebeurtenissen bekend die het beeld van deze jaarrekening 

substantieel beïnvloeden. 


