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Stichtingsinformatie



Stichting Lopen tegen Kanker
Tulpenpad 3
2361 LT Warmond

Kenmerk Behandeld door Datum

LTK Paul van Beek 27 april 2020

Onderwerp

Financieel verslag over het boekjaar 2019

Algemeen

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 1 december 2010 verleden voor notaris Haverkamp te Warmond is opgericht de
stichting Stichting Lopen tegen Kanker. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum datum
gedreven voor rekening en risico van  Stichting Lopen tegen Kanker. 

Kamer van Koophandel

Stichting Lopen tegen Kanker is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 51396114.

ANBI-status

Stichting Lopen tegen Kanker is voor onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de
zin van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Het fiscaal nummer is 823292319.

Overige contactgegevens

Stichting Lopen tegen Kanker is per mail bereikbaar op "info - lopentegenkanker.nl".   De website is
www.lopentegenkanker.nl.  Tevens is er een aparte website voor het wensenfonds van de stichting.
Daarnaast communiceert de stichting ook via Facebook en in mindere mate via Twitter.

Weergave bedragen 

Alle bedragen in dit rapport zijn in euro's, tenzij anders vermeld.



Bestuursverslag

Algemeen

Dit verslag van het bestuur betreft:
Statutaire naam Stichting Lopen tegen Kanker
Statutaire zetel Warmond
Rechtsvorm Stichting

De activiteiten van Stichting Lopen tegen Kanker bestaan voornamelijk uit het ophalen van gelden en
materialen ten behoeve van goede doelen met hun focus op kanker en kankergerelateerde ziektes zulks
door alle middelen, waaronder het organiseren van evenementen;  het organiseren van een jaarlijks
terugkerend hardloopevenement met daaraan gekoppeld diverse sponsormogelijkheden.

De doelstelling wordt nagestreefd door activiteiten welke jaarlijks worden beschreven in onderstaand verslag
van activiteiten.

De samenstelling van het bestuur in het
verslagjaar is als volgt:

Voorzitter Joachim van Diest
Secretaris Paul van Beek
Penningmeester Paul van Beek
Algemeen bestuursleden Pascal van Veen en Astrid van Seggelen

Corina van Diest, René Vergeer en Joke van Sprang
Angela Langeveld en Nienke Kragtwijk

Verslag van de activiteiten

9e Loop tegen Kanker

Op zondag 13 oktober 2019 was de 9e Loop tegen Kanker. Traditioneel met start en finish aan de
Bisschopslaan en sporthal De Geest in Warmond als uitvalsbasis.  Er waren in totaal 1.974 deelnemers,
verdeeld over
 5km               360 deelnemers
10km              334 deelnemers
Gezinsloop     206 deelnemers
Wandelen     1.074 deelnemers

Ondanks dat het totale aantal deelnemers lager was dan de voorgaande twee jaar is het bestuur content met
de groep mensen die hebben deelgenomen.  Dit jaar was er géén deelname van de middelbare scholen wat
van invloed was op het totale aantal deelnemers.

In de sporthal waren dit jaar vrijwilligers van de Lions Club aanwezig.  Zij brachten de aanwezigen het
Wensenfonds onder de aandacht door het gesprek te openen met mensen.  Dit heeft geresulteerd in een
groot aantal wensaanvragen die in 2019 of later zullen worden uitgevoerd.
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Hoofddoel in 2019 was het Adamas Inloophuis en Spaarne Gasthuis. Zij werken nauw samen in het
oncologiecentrum om patiënten en naasten tijdens het medische traject psychosociale ondersteuning te
bieden. Zij organiseren verwendagen, maandelijkse Beauty Inn dagen en deskundigheidsbevordering van de
vrijwilligers die psychosociale ondersteuning geven. 

Daarnaast hebben wij vanuit de opbrengst van de loop weer een groot aantal goede doelen een bijdrage
kunnen geven.  Deze doelen hebben voorafgaande aan de loop een verzoek ingediend voor de financiële
onsteuning van een door hen te organiseren activiteit.

Voor al onze activiteiten kunnen we onze groep aan vrijwilligers en bedrijven niet genoeg bedanken. Deze
groep die ons ondersteunt is te groot om in dit verslag eenieder persoonlijk te vernoemen.  Echter, zonder
deze hulp is het voor het bestuur niet mogelijk activiteiten te ondernemen. Dank! Dank! Dank!

Gerealiseerde wensen uit het Wensenfonds

Vanuit het wensenfonds hebben wij een groot aantal wensen kunnen vervullen, waaronder een weekend weg
in Emmen met bezoek aan Wildlands, een voetflexmassage, een weekend weg in Dordrecht, er zijn een
aantal bloemtjes bezorgd en er is een kerstborrel ondersteunt voor een hospice.

Overige donaties vanuit de loop

Vanuit de opbrengsten van de loop hebben wij weer een groot aantal donaties kunnen doen.   Voor een
nadere specificatie van deze bestedingen verwijzen wij u naar de toelichting op de staat van baten en lasten
in dit verslag.

Samenwerking met Stichting Zeilvaart Hylke
Tromp

In 2019 is er vanuit de Stichting Zeilvaart Warmond contact opgenomen met de stichting. In 2020 willen zij
heel graag 3 vaardagen organiseren voor het wensenfonds. Tijdens de loop is er hier een bedrag voor
opgehaald om deze 3 dagen te kunnen financieren. De Hylke tromp vaart gratis, echter de culinaire
aankleding voor deze dag zal gefinancierd worden door de Stichting.  Of de vaardagen in 2020 zullen
plaatsvinden is als gevolg van het Corona-virus uiterst twijfelachtig. 

Bestuurlijke voornemens

In het nieuwe jaar genomen besluiten

De 10e Loop tegen Kanker is gepland op zondag 11 oktober 2020.   Het doorgaan van deze editie is op het
moment van schrijven van dit verslag uiterst onzeker als gevolg van de overheidsmaatregelen ten aanzien
van het Corona virus.  Binnenkort neemt het bestuur hierover een definitief besluit. 

Beleid met betrekking tot vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen wordt gereserveerd voor uitvoering van aanvragen voor het Wensenfonds
van de stichting.

Warmond, 27 april 2020

Stichting Lopen tegen Kanker
Warmond

-6-
afgegeven d.d. 27-04-2020



Jaarverslag



Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2019 31 december 2018

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige vorderingen en overlopende
activa - 548

Liquide middelen  (2)

Rekening-courant bank 549 610
Spaartegoeden 14.500 21.500

15.049 22.110

15.049 22.658
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Passiva

31 december 2019 31 december 2018

Stichtingsvermogen  (3) 11.801 21.843

Kortlopende schulden  (4)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 144 672
Overige schulden en overlopende
passiva 3.104 143

3.248 815

15.049 22.658
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Staat van baten en lasten over 2019

2019 werkelijk 2018 werkelijk

Sponsoring en giften  (5) 5.781 11.897
Activiteiten  (6) 24.514 24.093

30.295 35.990

Lasten
Bestedingen  (7) 5.052 3.430
Overige bestedingen  (8) 21.873 17.000
Kosten activiteiten  (9) 11.757 10.860
Overige bedrijfslasten  (10) 1.297 1.745

Totaal lasten 39.979 33.035

Saldo voor financiële baten en lasten -9.684 2.955

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (11) 2 -
Rentelasten en soortgelijke kosten   (12) -360 -300

Financiële baten en lasten -358 -300

Mutatie vrij besteedbaar vermogen -10.042 2.655

Resultaatbestemming
Mutatie vrij besteedbaar vermogen -10.042 2.655
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa

Vlottende activa

1. Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018

Overige vorderingen en overlopende activa

Sponsorgelden - 548

2. Liquide middelen

Rekening-courant bank

Bank 549 610

Spaartegoeden

Spaartegoeden 14.500 21.500

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per balansdatum aanwezige liquide
middelen staan de stichting ter vrije beschikking.
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Passiva

31-12-2019 31-12-2018

3. Stichtingsvermogen

Vrij besteedbaar vermogen 11.801 21.843

Voorstel tot bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt de volgende mutatie van het saldo baten en lasten voor:

2019

Toevoeging resultaat aan vrij besteedbaar vermogen -10.042

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

4. Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 144 672

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 1.000 -
Kosten bank 104 143
Wensenfonds uitvoering 2020 2.000 -

3.104 143

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Met betrekking tot de kortlopende schulden ten bedrage van € 3.248 per 31 december zijn geen zekerheden
gesteld.
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Toelichting op de staat baten en lasten over 2019

Baten

2019
werkelijk

2018
werkelijk

5. Sponsoring en giften

Sponsoring bedrijven 4.280 2.853
Particulieren 1.130 313
Non-profit organisaties 371 1.888
Uit acties en evenementen - 6.843

5.781 11.897

6. Activiteiten

Deelname Loop tegen Kanker 24.514 24.093

Lasten

7. Bestedingen

Wensvervullingen 5.052 3.430

8. Overige bestedingen

Donaties Spaarne Ziekenhuis - 1.500
Donaties Stichting de Jonge Weduwe 1.000 2.500
Donaties Hospice Issoria 3.373 1.250
Donaties Adamas Inloophuis 10.000 2.500
Donaties Hospice Xenia 2.000 2.500
Donaties Samenhuis 2.000 2.500
Donaties Inloophuis Scarabee 1.000 1.500
Overige donaties 2.500 2.750

21.873 17.000

9. Kosten activiteiten

Kosten loop 11.757 10.860

10. Overige bedrijfslasten

Algemene lasten 1.297 1.745

1.297 1.745

Algemene lasten

Verzekeringen 89 139
Bestuurskosten - 455
Kosten vrijwilligers 859 774
Contributie en abonnementen 8 -
Promotiekosten 250 150
Representatiekosten 30 227
Kantoorkosten 61 -

1.297 1.745
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2019
werkelijk

2018
werkelijk

11. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente spaarrekening/deposito 2 -

12. Rentelasten en soortgelijke kosten  

Bankkosten en provisie 360 300

Ondertekening bestuur voor akkoord

Warmond, 27 april 2020

"was getekend"

J.F.C. van Diest P.A.G. van Beek 
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