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~AKER TILLY 

BERK 
Baker Tilly Berk N.V. 
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Stichting "Voor Jou, een mooi moment voor 
mensen met kanker" 
Libellenstraat 12 A 02 
3061 VE ROTTERDAM 

Datum 
12 april 2018 

Geacht bestuur, 

Referentie 
1002959 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Stichting "Voor Jou, een 
mooi moment voor mensen met kanker" te Rotterdam. 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 
De jaarrekening van Stichting "Voor Jou, een mooi moment voor mensen met kanker" te Rotterdam is 
door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de ba 
lans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende 
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. 
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 
verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van 
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis 
van Stichting "Voor Jou, een mooi moment voor mensen met kanker" 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. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit 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. 

An independent member of Baker Tilly International 

Alle diensten worden verricht op basis van een 
overeenkomst van opdracht, gesloten met 
Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de 
algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is 
een beperking van aansprakelijkheid opgenomen. 
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ALGEMEEN 

Oprichting stichting 

Blijkens de akte d.d. 29 augustus 2013 verleden voor notaris mr. Constantinus Jacobus Maria 
Commissaris, werd de stichting per genoemde datum opgericht. 
1. De stichting heeft ten doel: 
a. het (laten) organiseren, uitvoeren en faciliteren van projecten op het gebied van verwenzorg, 

complementaire zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Tevens het toegankelijk en 
laagdrempeliger maken van de complementaire zorg voor deze doelgroep. 

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door fondsenwerving en bekendmaken van 
verwenzorg, complementaire zorg, het opzetten van projecten binnen de reguliere 
gezondheidszorg en het opleiden van behandelaars om deze zorg op verantwoorde wijze te 
kunnen bieden. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
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RESULTATEN 

2017 2016 Mutatie 
X 1.000 € % € % € % 

Bespreking van de resultaten 

Netto baten 57 100,0 70 100,0 -13 -18,6 
Bestedingen in het kader van 
statutaire doelstellingen -51 -89,5 -49 -70,0 -2 -4,1 
Exploitatieresultaat 6 10,5 21 30,0 -15 -71,4 

........................... ························ ····· ................................. 
Overige bedrijfskosten 6 10,6 5 7,1 1 20,0 
Som der bedrijfslasten 6 10,6 5 7,1 1 20,0 

·····-·-·························· ........................ 
Netto resultaat -0,1 16 22,9 -16 -100,0 
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FINANCIËLE POSITIE 

31-12-2017 31-12-2016 
X 1.000 

Financiële structuur 

€ % € % 

Activa 

Vorderingen 
Liquide middelen 

1 
40 

41 

2,4 
97,6 

100,0 

7 
47 

54 

13,0 
87,0 

100,0 

Passiva 

Stichtingsvermogen 
Kortlopende schulden 

38 
3 

92,7 
7,3 

38 
16 

41 100,0 54 

70,4 
29,6 

100,0 

Analyse van de financiële positie 

Op korte termijn beschikbaar 

Vorderingen 
Liquide middelen 

1 
40 

7 
47 

Kortlopende schulden 

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 

41 
-3 

54 
-16 

38 38 

Vastgelegd op lange termijn 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 38 38 

Financiering 

Stichtingsvermogen 38 38 
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Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,

Baker Tilly Berk N.V.

drs. J. Ruigendijk RA                                                           
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STICHTING "VOOR JOU, EEN MOOI MOMENT VOOR MENSEN MET KANKER" 
ROTTERDAM 

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
(na saldobestemming) 

31-12-2017 31-12-2016 
€ € € € 

ACTIVA 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 
Handelsdebiteuren 1 1.302 3.400 
Overige vorderingen en overlopende 2 
activa 9 3.328 

1.311 6.728 

Liquide middelen 3 40.282 47.324 

Totaal activazijde 41.593 54.052 

PASSIVA 

STICHTINGSVERMOGEN 4 
Bestemmingsreserves 5 28.304 28.304 
Overige reserves 9.525 9.258 

37.829 37.562 

KORTLOPENDE SCHULDEN 
Schulden aan leveranciers en handels- 6 
kredieten 2.114 2.652 
Overige schulden en overlopende 7 
passiva 1.650 13.838 

3.764 16.490 

Totaal passivazijde 41.593 54.052 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

2017 2016 
€ € € € 

Nettobaten 8 56.574 69.525 
Bestedingen in het kader van statu- 9 
taire doelstellingen -51.487 -49.434 

Exploitatieresultaat 5.087 20.091 

Lasten 
Afschrijvingen op immateriële en 10 
materiële vaste activa 387 
Overige bedrijfskosten 11 4.830 3.828 

Som der bedrijfslasten 4.830 4.215 

Bedrijfsresultaat 257 15.876 

Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 10 213 

Netto resultaat 267 16.089 

Resultaatbestemming 
Massageprojecten ziekenhuizen 13.804 
Filmpjesproject -3.000 
Reserve voortbestaan stichting 1.000 
Overige reserves 267 4.285 

267 16.089 
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STICHTING "VOOR JOU, EEN MOOI MOMENT VOOR MENSEN MET KANKER" 
ROTTERDAM 

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting "Voor Jou, een mooi moment voor mensen met kanker" is feitelijk en statutair gevestigd op 
Libellenstraat 12 A 02, 3061 VE te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder 
nummer 58675205. 

ALGEMENE TOELICHTING 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 

1. De stichting heeft ten doel: 
a. het (laten) organiseren, uitvoeren en faciliteren van projecten op het gebied van verwenzorg, 
complementaire zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Tevens het toegankelijk en 
laagdrempeliger maken van de complementaire zorg voor deze doelgroep. 
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door fondsenwerving en bekendmaken van verwenzorg, 
complementaire zorg, het opzetten van projecten binnen de reguliere gezondheidszorg en het 
opleiden van behandelaars om deze zorg op verantwoorde wijze te kunnen bieden. 
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 
Kleine Organisaties-zonder-winststreven. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

GRONDSLAGEN 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 
worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 

Bestemmingsreserves 

Het bestuur heeft een deel van de reserves afgezonderd voor een speciaal doel. De beperkte 
bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en betreft geen 
verplichting. Het bestuur kan deze beperking opheffen. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
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STICHTING "VOOR JOU, EEN MOOI MOMENT VOOR MENSEN MET KANKER" 
ROTTERDAM 

Omzetverantwoording 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten 
verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede 
gelden verwerkt in het desbetreffende bestemmingsfonds. Een onttrekking aan het bestemmingsfonds 
wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. De resultaten worden onder 
voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van de stichting in de jaarrekening verwerkt. 
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STICHTING "VOOR JOU, EEN MOOI MOMENT VOOR MENSEN MET KANKER" 
ROTTERDAM 

TOELICHTING OP DE BALANS 

VLOTTENDE ACTIVA 

31-12-2017 
€ 

1 Handelsdebiteuren 

Handelsdebiteuren 1.302 

2 Overige vorderingen en overlopende activa 

Overige vorderingen 

3 Liquide middelen 
Rabobank 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. 

PASSIVA 

31-12-2016 
€ 

3.400 

9 3.328 

40.282 47.324 

4 Stichtingsvermogen 
In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven: 

Bestem- Overige 
mingsreser- reserves 
ves 

Totaal 

Stand per 1 januari 2017 
Toevoeging / onttrekking vanuit 
resultaatverdeling 

Stand per 31 december 2017 

€ 
28.304 

€ 
9.258 

267 

€ 
37.562 

267 

28.304 9.525 37.829 

5 Bestemmingsreserves 

.Massageprojecten ziekenhuizen 
Reserve voortbestaan stichting 

Massageprojecten ziekenhuizen 
Stand per 1 januari 
Toevoeging I onttrekking vanuit resultaatverdeling 
Stand per 31 december 

31-12-2017 31-12-2016 
€ € 

22.304 22.304 
6.000 6.000 

28.304 28.304 

2017 2016 
€ € 

22.304 8.500 
13.804 

22.304 22.304 

Dit betreft een door het bestuur gevormde reservering ten behoeve van het uitvoeren van 
massageprojecten in ziekenhuizen in 2018. 
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STICHTING "VOOR JOU, EEN MOOI MOMENT VOOR MENSEN MET KANKER" 
ROTTERDAM 

2017 2016 

Reserve voortbestaan stichting 
Stand per 1 januari 
Toevoeging / onttrekking vanuit resultaatverdeling 

Stand per 31 december 

Dit betreft een door het bestuur gevormde reservering ten behoeve van de financiering van vaste 
lasten van de stichting. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

6 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren 

7 Overige schulden en overlopende passiva 

Accountantskosten 
Vooruitontvangen op trainingen 
Nog te betalen kosten 

€ 

6.000 

€ 

5.000 
1.000 

6.000 6.000 

31-12-2017 31-12-2016 
€ € 

2.114 2.652 

1.634 

16 

5.112 
7.945 
781 

1.650 13.838 
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STICHTING "VOOR JOU, EEN MOOI MOMENT VOOR MENSEN MET KANKER" 
ROTTERDAM 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2017 2016 
€ € 

8 Nettobaten 
Training massage en kanker 17.065 15.766 
Cursus massage voor naasten 13.500 13.783 
Bijdragen ontspanningsweekenden 10.292 10.289 
Sponsoring verwendagen 4.659 3.777 
Statiegeld boxen 1.825 12.796 
Mindfulnessweekend 1.500 4.150 
Project naasten 436 4.019 
Verdiepingsbijeenkomsten 570 
Overige giften en donaties 7.297 4.375 

56.574 69.525 

9 Bestedingen in het kader van statutaire doelstellingen 
ASZ projectkosten 
Ontspanningsweekenden 
Kosten SFG project 
Training massage en kanker 
Uitgaven Mindfulness weekend 
Kosten Verwendagen 
Uitgaven project naasten 
Overige kosten activiteiten 

10 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 
Afschrijvingen materiële vaste activa 

17.806 13.644 
10.753 10.726 
6.624 6.335 
5.424 5.661 
4.892 4.813 
4.710 3.009 
1.237 4.198 

41 1.048 

51.487 49.434 

387 

11 Overige bedrijfskosten 
Verkoopkosten 
Kantoorkosten 
Algemene kosten 

284 
507 

4.039 

165 
667 

2.996 

4.830 3.828 

Verkoopkosten 
Marktcommunicatie 284 165 

Kantoorkosten 
Kantoorbenodigdheden 
Kosten website 
Bestuurskosten 

322 
185 

374 
143 
150 

507 667 
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STICHTING "VOOR JOU, EEN MOOI MOMENT VOOR MENSEN MET KANKER" 
ROTTERDAM 

2017 2016 
€ € 

Algemene kosten 
Accountantskosten 2.042 2.107 
Overige algemene kosten 1.014 321 
Kleine aanschaf 414 56 
Assurantiepremie 376 311 
Bankkosten 193 201 

4.039 2.996 

Rotterdam, 12 april 2018 
Stichting "Voor Jou, een mooi moment voor mensen met kanker" 

M.M. van der Kooij 
Voorzitter 

S. van der Veen 
Secretaris Penningmeester 

I. van Putten - van Cortenberghe 
Bestuurder 
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