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Rapport

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Het bestuur van
Stichting Kanker Zien
Mooksebaan 12
6562 KB Groesbeek

Datum: 10 november 2022
Geacht bestuur,
Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van uw stichting.
De balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021, welke tezamen de jaarrekening 2021
vormen, zijn samen met de toelichtingen in dit rapport opgenomen.

SAMENSTELLINGSVERKLARING
De jaarrekening van Stichting Kanker Zien is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie.
De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de
daarbij horende toelichting. In dit rapport is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling
dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens
richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in
dat wij ons gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse
Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk
omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming
met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op
het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de
jaarrekening en of kredietrapportage. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die
ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van
de jaarrekening.
We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.
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ALGEMEEN

Aanvang en aard van de stichting
De organisatie is gestart per 17 juli 2018 en wordt gedreven in de vorm van een stichting. De stichting staat
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72167971. Het bestuur
wordt gevormd door de heren L.J.W. Wijnhoven, A. Wateler en J.J.A. Schmitz.

Doel van de stichting
De stichting heeft ten doel:
De doelstelling van Stichting Kanker Zien wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
Het faciliteren en bevorderen van de preventie, diagnostiek, behandeling en genezing van kanker door
middel van het leveren van financiele steun en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het inzamelen van gelden alsmede fondswerving;
- het organiseren van evenementen en andere bijeenkomsten met een charitatieve grondslag;
alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de ruimste zin van het woord, waaronder het verstrekken van gelden.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
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BESPREKING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat voor belastingen over het boekjaar 2021 van de stichting bedraagt € 1 en is in vergelijking met het
voorgaande boekjaar gelijk gebleven.
Een vergelijking van de resultaten over beide boekjaren geeft het volgende beeld.
2021
€

2020
%

€

%

BATEN
Ontvangen giften

35.000

100,0

50.000

100,0

34.770
110
34.880

99,3
0,3
99,6

49.880
0
49.880

99,8
0,0
99,8

Bedrijfsresultaat

120

0,4

120

0,2

Rente- en bankkosten
Financieel resultaat

119
-119

0,3
-0,3

119
-119

0,2
-0,2

1

0,1

1

0,0

LASTEN
Afdrachten aan goede doelen
Overige algemene kosten
Som der bedrijfskosten

Resultaat
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BESPREKING VAN DE FINANCIELE POSITIE
De financiële positie volgens de balans per 31 december 2021 kan als volgt worden weergegeven:
2021
€
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

0
1.174
1.174
1.171
3
2
1

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Werkkapitaal
Werkkapitaal einde vorig boekjaar
Mutatie werkkapitaal

De toename van het werkkapitaal ad € 1 is als volgt te analyseren:
Staat van herkomst en besteding van middelen
2021
€
Resultaat
Cash flow

1
1

Mutatie werkkapitaal

1
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ONDERTEKENING
In het vertrouwen u hiermede van dienst te zijn geweest en tot nadere toelichting gaarne bereid,
Getekend te 's-Hertogenbosch op: 10 november 2022

Hoogachtend,
AddaX Adviesgroep B.V.

Mr. J.H.C.B. de Wit RB FB
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Jaarrekening

Stichting Kanker Zien,Groesbeek

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(met ter vergelijking de belans per 31 december 2020 )

31-12-2021
€

31-12-2020
€

€

€

Activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen
Liquide middelen
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0

25.000

1.174

1.403

1.174

26.403

Stichting Kanker Zien,Groesbeek

31-12-2021
€

31-12-2020
€

€

€

Passiva
KAPITAAL VAN DE STICHTING
Stichtingskapitaal

3

2

1.171

26.401

1.174

26.403

KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA
Overlopende passiva

11

Stichting Kanker Zien,Groesbeek

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
( Met ter vergelijking de staat van Baten en Lasten over 2020 )
2021
€

2020
€

€

€

BATEN
Ontvangen giften

35.000

50.000

LASTEN
Afdrachten aan goede doelen
Overige algemene kosten

34.770
110

Som der bedrijfskosten

49.880
0
34.880

49.880

Bedrijfsresultaat

120

120

Rente- en bankkosten

119

119

1

1

Resultaat
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TOELICHTING ALGEMEEN
Op de rechtspersoon is van toepassing het kleine jaarrekeningregime als bedoeld in artikel 396 BW2.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening
houdend met oninbaarheid.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit leveringen van diensten onder aftrek van kortingen en
dergelijke en van de omzet geheven belastingen. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend in het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen worden lineair
berekend op basis van de onder de grondslagen van waardering vermelde levensduur. Op aanschaffingen in het
verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde
resultaat, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

PERSONEELSBEZETTING
Het gemiddeld aantal werknemers was gedurende het verslagjaar, gerekend op fulltime basis 0.
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Specificaties

Stichting Kanker Zien,Groesbeek

TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2021
€

31-12-2020
€

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Vorderingen
Nog te ontvangen giften St. Zeven voor Leven

0

25.000

1.174

1.403

Stand per begin boekjaar
Uit voorstel resultaatbestemming

1
1

0
1

Stand per einde boekjaar

2

1

1.171

26.401

Liquide middelen
Rabobank NL93RABO0332863484

Stichtingskapitaal

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Overlopende passiva
Nog af te dragen goede doelen
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Stichting Kanker Zien,Groesbeek

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021
€

2020
€

Baten
Ontvangen donaties

35.000

50.000

Afdrachten aan goede doelen
Afdracht Stichting Radboud Fonds

34.770

49.880

Overige algemene kosten
Overige algemene kosten

110

0

Rente- en bankkosten
Rente- en bankkosten

119

119

Ondertekend door de bestuurders:
Groesbeek, d.d.
Voorzitter

Vice-voorzitter

Secretaris / penningmeester

L.J.W. Wijnhoven

A. Wateler

J.J.A. Schmitz
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