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NonProfit Support r 

ProstaatKankerStichting.nl 
Postbus 8152 
3503 RD Utrecht 

Doorn, 6 maart 2018 
Behandeld door: N.A. lmminkhuizen 

Geacht bestuur, 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aangezien onze samenstellingswerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening nog niet zijn voltooid 
en er derhalve geen samenstellingsverklaring is verstrekt, terwijl tevens geen accountantscontrole is 
uitgevoerd, vermelden wij op grond van de geldende Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants dat op deze concept-jaarrekening geen accountantscontrole is toegepast. 

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing die u op verzoek kosteloos worden toegezonden 

lsnaam van DetachenngsPartners in Finance & Accounting Nederland BV 

De Panoven 29A 4191 GW Geldermalsen Postbus 241 4190 CE Geldennalsen Telefoon: (0345) 47 00 20 
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten 
Realisatie Begroting Realisatie 

Baten 

Lotgenotencontact 
Informatievoorziening 
Belangenbehartiging 
Personeelskosten 
Afschrijvingen materiële vaste activa 
Bestuurskosten 
Kosten vrijwilligers 
Secretariaatskosten 
Algemene kosten 

Totaal lasten 

Saldo voor financiële baten en lasten 
Saldo financiële baten en lasten 

Saldo van baten en lasten 

Financiële positie 

Financiële structuur 

Activa 
Materiële vaste activa 
Vorderingen 
Liquide middelen 

Passiva 
Stichtingsvermogen 
Kortlopende schulden 

2017 

€ 

388.086 

70.076 
87.608 

120.141 
21.331 

1.405 
21.243 

9.950 
4.339 

37.873 

373.966 
.................... ....... 

14.120 
227 

14.347 

31-12-2017

€ % 

5.194 3,9 
5.678 4,3 

121.848 91,8 

132.720 100,0 

69.291 52,2 
63.429 47,8 

132.720 100,0 

2017 2016 

€ € 

343.120 344.150 
·········"···········"·····""'''''''''

64.500 91.095 
60.120 102.853 

136.600 79.871 
37.500 24.527 

909 
14.000 22.113 

8.000 5.367 
7.800 

30.000 24.597 

350.720 359.132 
. ........ ................................ 

-7.600 -14.982
403 

-7.600 -14.579

31-12-2016
€ % 

6.079 4,9 
19.178 15,3 
99.527 79,8 

124.784 100,0 

54.944 44,0 
69.840 56,0 

124.784 100,0 
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Analyse van de financiële positie 

Op korte termijn beschikbaar 
Vorderingen 
Liquide middelen 

Kortlopende schulden 

Liquiditeitssaldo= werkkapitaal 

Vastgelegd op lange termijn 
Materiële vaste activa 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 

Financiering 

Stichtingsvermogen 

31-12-2017

€ 

5.678 
121.848 

127.526 
-63.429

64.097 

5.194 

69.291 

69.291 

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid. 

Hoogachtend, 
NonProfit Support 

drs. A.H.J. Kraaij 
Registeraccountant 

31-12-2016

€ 

19.178 
99.527 

118.705 
-69.840

48.865 

6.079 

54.944 

54.944 

3 
NonProfot Support is een handelsnaam van DetacherongsPartners m Fmance & Accounting Nederland BV 

· 
! 



  

ProstaatKankerStichting.nl 

te Utrecht 

 

Bestuursverslag 

 
Voorwoord 

ProstaatKankerStichting.nl (PKS) is dé patiëntenorganisatie in Nederland die lotgenotencontact biedt, 

voorlichting geeft, wetenschappelijk onderzoek stimuleert en de belangen behartigt van 

prostaatkankerpatiënten en hun naasten.  

Het jaar 2017 heeft vooral in het teken gestaan van PKS’ eigen visie op de toekomst van 

prostaatkankerzorg in Nederland, gezien door de ogen van de patiënt. PKS heeft deze visie 

gepresenteerd tijdens een symposium voor alle stakeholders binnen het zorgveld prostaatkanker. Dit 

symposium heeft de positie van PKS als belangrijke stakeholder binnen het zorgveld prostaatkanker 

alleen maar verder verstevigd. Steeds vaker wordt PKS betrokken bij nieuw ontstane initiatieven 

gericht op verbetering van de prostaatkankerzorg, om de stem van de patiënt als belangrijke 

stakeholder, in te brengen.   

Deze verdere vergroting van impact heeft zich het afgelopen jaar o.a. vertaald in een forse toename 

van het aantal donateurs. Waar de stichting op 31 december 2016 2.641 donateurs telde, is dit aantal 

gestegen tot 2.839 op 31 december 2017. Dit komt neer op een stijging van zo’n 7,5%. PKS is blij met 

dit resultaat, daar de tendens al langere tijd een gelijkblijvend aantal donateurs of zelfs een daling laat 

zien. De eigen visie heeft naast een toename in het aantal donateurs ook geleid tot verschillende 

publicaties en tijdschriften naar aanleiding van het symposium.  

Als tweede speerpunt heeft PKS zich in 2017 gericht op de beleving van partners van 

prostaatkankerpatiënten. PKS heeft samen met andere partijen een boekje ontwikkeld met praktische 

tips voor partners. Twee vrijwilligers vertellen openhartig over hoe zij omgingen met de gevolgen van 

prostaatkanker bij hun partner. Voorzitter Kees van den Berg heeft het eerste exemplaar van dit 

boekje uitgereikt aan Leonie Sazias, lid van de Tweede Kamer voor 50+. Daarnaast was in 2017 op e 

landelijke donateursdag voor het eerst een parallelsessie georganiseerd onder leiding van 

uroloog/seksuoloog dr. Henk Elzevier.  

 

Afgelopen jaar heeft het bestuur actief ingezet om meer pers- en media aandacht voor PKS te 

genereren. Dit is gedaan met ondersteuning van een professioneel medewerker op basis van een 

aantal uren per maand. Deze inzet heeft geresulteerd in verschillende pers- en media vermeldingen, 

waaronder een interview met voorzitter Kees van den Berg in  

De Stentor en een optreden in het lunchprogramma van Omroep Gelderland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prostaatkankerstichting.nl/wp-content/uploads/2018/02/Visienotitie-PKS-1.pdf
https://www.destentor.nl/putten/elke-man-testen-op-prostaatkanker-te-vaak-worden-tumoren-gemist~a62bef4a/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2147908/Laat-je-vanaf-55-jaar-testen-op-prostaatkanker


  

Organisatie ProstaatKankerStichting.nl 

Raad van Advies 

In de organisatie van PKS is een Raad van Advies opgenomen. Deze raad bestaat uit deskundigen op 

nagenoeg alle terreinen die raken aan de zorg voor patiënten met prostaatkanker. Jaarlijks vergadert 

het bestuur met de Raad van Advies. Aan de orde komen onderwerpen als activiteiten, speerpunten, 

toekomstvisie, financiering en samenwerking met andere partijen.  

 

Vrijwilligers 

De uitvoering van het beleid en de activiteiten van PKS is belegd bij de ± 100 vrijwilligers verspreid 

over het land. Zonder hun vaak enorme inzet zou PKS niet in staat zijn haar werkzaamheden uit te 

voeren op het niveau waarop dit nu gebeurt. PKS vraagt van haar vrijwilligers een serieuze inspanning 

en ondersteunt hen in hun taak door goede opleidingsmogelijkheden en een netwerk van kennis te 

bieden. De persoonlijke ervaringen van de vrijwilligers op het gebied van prostaatkanker zijn vaak zeer 

waardevol voor andere lotgenoten. Leuk om op te merken is dat ook steeds meer partners van 

patiënten zich aanmelden voor vrijwilligerswerk.  

 

Commissies 

Naast de bestuursleden (ook allen vrijwilliger) zijn de vrijwilligers globaal verdeeld over de volgende 

vier aandachtsgebieden:  

 Kwaliteitsgroep 

 Redactie 

 0800-groep 

 Regionale activiteiten  

Ook in 2017 wordt PKS bij het uitvoeren van haar beleid ondersteund door twee parttime 

beroepskrachten. Een beleidsmedewerker kwaliteit van zorg en een secretaresse. Eind 2017 is daar 

een medewerker communicatie aan toegevoegd, eveneens parttime. Met ondersteuning door deze 

medewerkers komt PKS verder tegemoet aan de wens van KWF om het bestuur meer op afstand te 

laten functioneren waarbij de uitvoering van de werkzaamheden bij het centrale bureau is belegd. 

Maandelijks vergadert het bestuur over lopende zaken, beleid, projecten en de interne organisatie. 

PKS werkt samen met en is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van 

Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Voor het trainen, opleiden en ondersteunen van haar vrijwilligers, 

werkt PKS samen met zowel NFK als PGO Support.  

 

Financiering 

Om haar activiteiten te kunnen realiseren, ontvangt PKS financiële steun vanuit verschillende kanalen, 

waarbij KWF de belangrijkste financier is. De subsidie van KWF wordt via NFK uitgekeerd.  

Daarnaast PKS rekenen op financiële steun vanuit de Nederlandse overheid via Fonds PGO, één van 

de uitkeringsinstanties van het Ministerie van VWS. Naast deze subsidies is PKS afhankelijk van de 

bijdragen en giften van haar donateurs.  

 

Farmaceutische bedrijven sponsoren projecten onder de daarvoor in ons land gebruikelijke 

voorwaarden ter vermijding van belangenverstrengeling en ter waarborging van de zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid van PKS als organisatie. Van zeven farmaceutische bedrijven heeft PKS in 2017 

een geldelijke bijdrage ontvangen voor diverse projecten. In totaal kwam dit neer op een bedrag van 

ongeveer € 30.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Missie en visie ProstaatKankerStichting.nl 

1. PKS is dé patiëntorganisatie voor mannen die met prostaatkanker zijn geconfronteerd en hun 
naasten 

2. PKS richt zich als patiëntenorganisatie op de inhoud en de kwaliteit van zorg voor 
(ex)prostaatkankerpatiënten, treedt op als wegwijzer en positioneert zich vanwege 
ontwikkelingen in de gezondheidszorg steeds meer als 3e partij voor  
(ex) prostaatkankerpatiënten door zich bezig te houden met o.a. zorginkoop, het opstellen van 
kwaliteitseisen en participatie bij de doorontwikkeling van de richtlijn prostaatkanker 

3. PKS doet dit vanuit het perspectief van de patiënt en houdt zich niet bezig met medisch 
handelen. De kerntaken van PKS worden door vrijwilligers uitgevoerd. 
 

Vanuit deze missie stelt de stichting zich ten doel:  

 Belangenbehartiging voor (ex)patiënten 

 Het bevorderen van (individueel) lotgenotencontact in het hele land tussen (ex)patiënten met 
prostaatkanker en hun naasten 

 Het geven van informatie en voorlichting 

 Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek 
 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 het participeren in een koepelorganisatie, zijnde de Nederlandse Federatie van 
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) 

 het bevorderen van een goede samenwerking met andere organisaties 

 het opzetten en beheren van netwerken ten behoeve van lotgenotencontact 

 het verstrekken van informatie aan donateurs en andere belangstellenden 

 het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten 

 het zo nodig inschakelen van deskundigen. 
 
 

Kerntaken en activiteiten 

De vier hierboven vermelde doelstellingen van de stichting vertalen zich naar de volgende kerntaken 

en activiteiten:  

 

Voorlichting en informatievoorziening: 

1. Organisatie Landelijke Donateursdag voor alle donateurs, hun partners en andere 
belangstellenden. In 2017 hebben ruim 450 mensen deze dag bijgewoond.  
 

2. Het organiseren van voorlichtings- en informatiebijeenkomsten. In 2017 heeft PKS zo’n 100 
bijeenkomsten georganiseerd in ziekenhuizen en inloophuizen. De bezoekersaantallen 
variëren van enkele bezoekers tot soms meer dan 100 belangstellenden.  
 

3. Het eens per kwartaal uitbrengen van het Nieuws Magazine met een oplage van 6.000 
exemplaren voor donateurs, zorgverleners en andere geïnteresseerden.   
 

4. Zoals vermeld, heeft PKS in 2017 ingezet op de beleving van partners van patiënten met 
prostaatkanker. Dit is o.a. gedaan door op de Landelijke Donateursdag een aparte sessie voor 
partners te organiseren. Ruim 80 mensen hebben hieraan deelgenomen. Daarnaast heeft 
PKS samen met andere partijen een boekje ontwikkeld met openhartige interviews en 
praktische tips voor naasten van prostaatkankerpatiënten.  

 

 

 

 

 

 



  

Lotgenotencontact: 

1. Lotgenotenbijeenkomsten: waar bij de voorlichtings- en informatiebijeenkomsten de nadruk 
veelal ligt op het verstrekken van informatie, zijn de lotgenotenbijeenkomsten vaak 
kleinschaliger en meer gericht op onderling contact. 
 

2. Via de 0800-telefoonlijn (0800-9992222) en het mailadres  
lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl) kunnen bellers/mailers dagelijks informatie en 
ondersteuning kan krijgen van vrijwilligers. In 2017 is er 1.228 keer een vraag gesteld aan de 
telefoon en zijn in totaal zo’n 365 vragen per mail behandeld.  

 
3. Vrijwilligersdag: de vrijwilligersdag stond in 2017 in het teken van de presentatie van de 

visienotitie op het symposium, dat kort aan de vrijwilligersdag vooraf ging. Naast deze visie is 
aandacht besteed aan kwaliteitsindicatoren en het vinden van betrouwbare informatie via 
internet. Er waren 53 vrijwilligers aanwezig.  
 

Belangenbehartiging van prostaatkankerpatiënten en hun naasten: 

1. Symposium “Visie op de toekomst van prostaatkankerzorg in Nederland”. Op 12 juni 2017 
heeft PKS het eerder vermelde symposium voor stakeholders georganiseerd waarin de 
stichting haar visie op goede prostaatkankerzorg aan het zorgveld gepresenteerd heeft. Met 
een opkomst van 100 deelnemers was het een succesvolle bijeenkomst met als spin off effect 
een aantal publicaties over de visie, o.a. in het Tijdschrift voor Urologie en Uroltalk.   
 

2. Participatie in NFK projecten. PKS heeft actief geparticipeerd in een aantal projecten van 
NFK. De belangrijkste zijn: Kanker en Seks, Kanker en Verzekeren, aandacht voor de late 
effecten van behandelingen tegen kanker via een uitvraag binnen de eigen achterban. 
Daarnaast is PKS actief betrokken bij projecten rondom Samen Beslissen en transparantie 
van kankerzorg.  

 

3. Participatie in regionale initiatieven: naar aanleiding van het symposium is PKS gevraagd om 
het patiëntperspectief in te brengen bij verschillende regionale initiatieven, alle erop gericht 
om te komen tot een nog betere prostaatkankerzorg. Voorzitter Kees van den Berg heeft op 
een conferentie van CWZ, Radboudumc en het Catharinaziekenhuis over hun regionale 
samenwerking een presentatie gegeven over wat de visie van PKS inhoudt. In regio 
Rotterdam is PKS verder betrokken geraakt bij het ANSER project waar nu gekeken wordt of 
(een afvaardiging van PKS) zitting kan nemen in hun nog op te zetten adviesraad.  
 

Stimuleren wetenschappelijk onderzoek 

1. Steunbetuigingen aan nieuwe onderzoeksprojecten: Regelmatig wordt PKS gevraagd om 
vanuit patiëntperspectief steun te verlenen aan nieuwe onderzoeken beogen bij te dragen aan 
het verbeteren van de zorg voor en de kwaliteit van leven van prostaatkankerpatiënten.  In 
2017 heeft PKS aan zo’n 20 projectvoorstellen haar steun betuigd. 

 

Voor een gedetailleerd verslag van onze activiteiten alsmede de realisatie van onze doelstellingen 

wordt verwezen naar het Jaarverslag 2017.  

 

mailto:lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl
https://link.springer.com/article/10.1007/s13629-017-0180-5?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorAssignedToIssue
https://kankerenseks.nl/
https://kankerenverzekeren.nl/
https://nfk.nl/wat-kankerpatienten-willen/transparantie-van-kankerzorg/
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Balans per 31 december 2017 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Debiteuren 
Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Totaal 

31 december 2017 
€ € 

5.602 
76 

5.194 

5.678 

121.848 

132.720 

31 december 2016 
€ € 

4.000 
15.178 

6.079 

19.178 

99.527 

124.784 



31 december 2017 31 december 2016 
€ € € € 

PASSIVA 

Stichtingsvermogen 

Stichtingskapitaal 54.109 54.109 
Bestemmingsreserves 15.182 835 

69.291 54.944 

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers 24.027 48.224 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 3.094 
Overige schulden 36.308 21.616 

63.429 69.840 

Totaal 132.720 124.784 
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Staat van baten en lasten over 2017 

Baten 
Baten van particulieren 
Baten van bedrijfsleven 
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 
en/of diensten 
Baten van subsidies van overheden 
Baten van andere fondsenwervende organisaties 
Overige baten 

Lasten 
Lotgenotencontact 
1 nformatievoorziening 
Belangenbehartiging 
Afschrijvingen materiële vaste activa 
Kosten beheer en administratie 

Totaal lasten 

Saldo voor financiële baten en lasten 
Saldo financiële baten en lasten 

Saldo van baten en lasten 

Resultaatbestemming 

Bestemmingsreserve doelstelling 

Realisatie 

2017 

€ 

87.955 

4.924 
45.000 

250.207 

388.086 

70.076 
87.608 

120.141 
1.405 

94.736 

373.966 

14.120 
227 

14.347 

14.347 

Begroting Realisatie 
2017 2016 

€ € 

80.000 82.846 
31.050 

2.500 3.370 
45.000 35.000 

215.620 190.744 
1.140 

343.120 344.150 

64.500 91.095 
60.120 102.853 

136.600 79.871 
909 

89.500 84.404 

350.720 359.132 

-7.600 -14.982
403 

-7.600 -14.579

-14.579
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Kasstroomoverzicht over 2017 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
Bedrijfsresultaat 

Aanpassingen voor 
Afschrijvingen op immateriële en materiële 
vaste activa 

Verandering in werkkapitaal 
Debiteuren 
Overige vorderingen 
Kortlopende schulden (exclusief banken) 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 

Ontvangen interest 

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
Investeringen materiële vaste activa 

Mutatie geldmiddelen 

Verloop mutatie geldmiddelen 
Stand per begin boekjaar 
Mutaties in boekjaar 

Stand per eind boekjaar 

€ 

-1.602
15.102
-6.411

2017 2016 
€ € € 

14.120 -14.982

1.405 909 

13.830 
1.278 

-24.558

7.089 -9.450

22.614 -23.523

227 403 

22.841 -23.120

-520 -6.048

22.321 -29.168

99.527 128.695 
22.321 -29.168

121.848 99.527
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ProstaatKankerStichting.nl 
te Utrecht 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 
ProstaatKankerStichting.nl is feitelijk en statutair gevestigd op Postbus 8152, 3503 RD te Utrecht en is 
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41217362. 

Algemene toelichting 

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon 
De ProstaatKankerStichting.nl is een patiëntenorganisatie die de belangen behartigt van 
prostaatkankerpatiënten en hun naasten. 

Zij wil dit bereiken door: 
1) Het bevorderen van (individuele) lotgenotencontacten in het hele land tussen (ex)patiënten en hun
naasten.
2) Het verstrekken van informatie en voorlichting.
3) Belangenbehartiging voor (ex)patiënten.
4) Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van prostaatkanker.

De locatie van de feitelijke activiteiten 
In dit jaarverslag is de jaarrekening opgenomen van de ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht. De 
ProstaatKankerStichting.nl is opgericht bij notariële akte d.d. 13 augustus 1997. De statuten zijn 
laatstelijk gewijzigd op 4 oktober 2011. Bij deze statutenwijziging is de naam van de stichting van 
Stichting Contactgroep Prostaatkanker gewijzigd in ProstaatKankerStichting.nl. De stichting is 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 
41217362 en is kantoorhoudend onder Postbus 8152, 3503 RD in Utrecht. 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de grondslagen zoals opgenomen in de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving C2 voor kleine fondsenwervende organisaties. De waardering van activa en passiva 
vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Grondslagen 

Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen 
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide 
middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde. 

9 



ProstaatKankerStichting.nl 
te Utrecht 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald op basis van het verschil tussen baten (subsidies en overige baten) en alle 
hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 

Kasstroomoverzic ht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgende de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend 
tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 
interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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ProstaatKankerStichting.nl 
te Utrecht 

Toelichting op de balans 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 

Stand per 1 januari 2017 
Aanschaffingswaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde per 1 januari 2017 

Mutaties 
Investeringen 
Afschrijvingen 

Saldo mutaties 

Stand per 31 december 2017 
Aanschaffingswaarde 
Cumulatieve afschrijvingen 

Boekwaarde per 31 december 2017 

Afschrijvingspercentages 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Debiteuren 

Stand per 31 december 

31-12-2017
€ 

5.602 

Andere 
vaste 

bedrijfs
middelen 

€ 

6.993 
-914

6.079 

520 
-1.405

-885

7.513 
-2.319

5.194 

20% 

31-12-2016
€ 

4.000 
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ProstaatKankerStichting.nl 
te Utrecht 

Overige vorderingen 

Leningen u/g 
Overige 

Leningen u/g 

Stichting Blue Ribben 

Stichting Blue Ribbon 

Boekwaarde per 1 januari 
Waardeverminderingen 

Boekwaarde per 31 december 

31-12-2017
€ 

76 

76 

15.000 
-15.000

31-12-2016
€ 

15.000 
178 

15.178 

15.000 

15.000 

15.000 

Deze lening is verstrekt op 1 oktober 2015 met een looptijd van 1 jaar. In 2016 is de looptijd van deze 
lening voor een jaar verlengd. Vervroegde aflossing is te alle tijde mogelijk zonder berekening van 
boeterente. De rente bedraagt 2%. Ten behoeve van deze lening zijn geen additionele zekerheden 
verstrekt. 

Overige 

Rente 

Liquide middelen 

ING Betaalrekening 
ING Spaarrekening 

31-12-2017

€ 

76 

4.670 
117.178 

121.848 

31-12-2016

€ 

178 

19.527 
80.000 

99.527 
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ProstaatKankerStichting.nl 
te Utrecht 

Stichtingskapitaal 

Stand per 31 december 

Bestemmingsreserves 

Bestemmingsreserve doelstelling 

Bestemmingsreserve doelstelling 

Stand per 1 januari 
Resultaatverdeling 

Stand per 31 december 

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers 

Crediteuren 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 

Overige schulden 

Nog te besteden subsidie PR en Communicatie 
Nog te betalen bedragen 
Reservering vakantiegeld 
Accountantskosten 

31-12-2017 31-12-2016

€ € 

54.109 54.109 

15.182 835 

2017 2016 
€ € 

835 15.414 
14.347 -14.579

15.182 835 

24.027 48.224 

3.094 

25.000 14.500 
5.000 4.787 
4.308 829 
2.000 1.500 

36.308 21.616 
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ProstaatKankerStichting.nl 
te Utrecht 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten 

Baten van particulieren 
Baten van bedrijfsleven 
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 
en/of diensten 
Baten van subsidies van overheden 
Baten van andere fondsenwervende organisaties 
Overige baten 

Baten van particulieren 

Donateursbijdragen 
Giften en legaten donateurs 

Baten van bedrijfsleven 

Bijdragen sponsoren 

Realisatie 
2017 

€ 

87.955 

4.924 
45.000 

250.207 

388.086 

85.095 
2.860 

87.955 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten 

Materiaalverkoop PK logboek / DVD's 4.924 

Baten van subsidies van overheden 

Subsidie Min. VWS / PGO 45.000 

Baten van andere fondsenwervende organisaties 

Subsidie KWF 199.120 
Projectgebonden bijdrages sponsoren / NFK 51.087 
Bijdrage UOMO congres 

250.207 

Overige baten 

Overige 

Begroting Realisatie 
2017 2016 

€ € 

80.000 82.846 
31.050 

2.500 3.370 
45.000 35.000 

215.620 190.744 
1.140 

343.120 344.150 

75.000 78.667 
5.000 4.179 

80.000 82.846 

31.050 

2.500 3.370 

45.000 35.000 

157.120 154.590 
58.500 

36.154 

215.620 190.744 

1.140 
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ProstaatKankerStichting.nl 
te Utrecht 

Besteed aan doelstellingen 

Lotgenotencontact 

Donateursdag 
Lotgenotenbijeenkomsten / Voorlichtingsbijeenkomsten 
Sociale media 
Hulplijn 

Informatievoorziening 

Magazine print en digitaal 
Oncologieverpl. PKS ambassadeur (OPA) 
Promotiemateriaal 
Communicatie en representatie 
Website en internet 
Presentatie film en DVD 
Logboek PK 
Doorbelaste secretariaatskosten 

Belangenbehartiging 

Kwaliteit van pkzorg 
Werkconferentie concentratie prostaatkankerzorg 
Herziening digitale patiëntenwijzer 
Reis- en verblijfkosten 
Bijdragen en donaties 
Doorbelaste secretariaatskosten 
Publiciteit en enquêtes 
Diversen 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

Afschrijving materieel 

Realisatie 
2017 

€ 

33.493 
28.286 

4.356 
3.941 

70.076 

42.046 
15.157 
10.918 
12.911 

5.803 
532 
241 

87.608 

76.690 
15.682 
14.516 

9.319 
179 

3.755 

120.141 

1.405 

Begroting Realisatie 

2017 2016 

€ € 

25.000 64.319 
34.000 23.781 

3.500 571 
2.000 2.424 

64.500 91.095 

34.000 36.383 
16.000 

4.000 26.265 
20.433 

6.000 10.067 

120 1.530 
8.175 

60.120 102.853 

79.600 49.197 
17.200 
30.300 

8.500 13.306 

8.175 
7.005 

1.000 2.188 

136.600 79.871 

909 
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ProstaatKankerStichting.nl 
te Utrecht 

Kosten beheer en administratie 

Personeelskosten 
Bestuurskosten 
Kosten vrijwilligers 
Secretariaatskosten 
Algemene kosten 

Personeelskosten 

Lonen en salarissen 
Sociale lasten 
Gratificaties 
Verzuimverzekering 

Doorbelaste personeelskosten 

Bestuurskosten 

Reis- en verblijfkosten 
Vergaderkosten 
Kantoorkosten 
Communicatiekosten 
Raad van Advies 
Representatiekosten 
Diversen 

Kosten vrijwilligers 

Huur en catering 
Eindejaarsattenties 
Reis- en verblijfkosten 
Communicatiekosten 
Kantoorkosten 

Realisatie 
2017 

€ 

21.331 
21.243 

9.950 
4.339 

37.873 

94.736 

70.246 
12.609 

3.479 
83 

86.417 
-65.086

21.331

6.198 
3.253 
3.104 
1.949 
1.800 

4.939 

21.243 

3.933 
2.707 
1.693 
1.130 

487 

9.950 

Begroting Realisatie 
2017 2016 

€ € 

37.500 24.527 
14.000 22.113 

8.000 5.367 
7.800 

30.000 24.597 

89.500 84.404 

37.500 39.123 
1.754 

37.500 40.877 
-16.350

37.500 24.527 

7.000 7.620 
4.000 4.963 

2.502 
2.447 
1.315 
3.266 

3.000 

14.000 22.113 

4.000 5.367 

1.500 
2.000 

500 

8.000 5.367 
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ProstaatKankerStichting.nl 
te Utrecht 

Secretariaatskosten 

Kantoorkosten 
Verzekeringen 
Reis- en verblijfkosten 
Communicatiekosten 
Diversen 

Algemene kosten 

Afwaardering lening Blue Ribbon 

Realisatie 

2017 

€ 

1.403 
1.320 

832 
410 
374 

4.339 

15.000 
Uitbesteding financiële- en loonadministratie 12.026 
Uitbesteding ledenadministratie 5.300 
Overige algemene kosten 2.928 
Bankkosten 2.213 
Opleiding en training vrijwilligers 371 
Professionalisering 35 

37.873 

Saldo financiële baten en lasten 

Overige rentebaten 227 

Overige rentebaten 

Rente bank 77 
Rente lening Blue Ribben 150 

227 

Begroting Realisatie 
2017 2016 

€ € 

3.502 

138 
3.255 

905 

7.800 

15.000 2.295 
13.599 

10.000 4.794 

5.000 2.206 
1.703 

30.000 24.597 

403 

103 
300 

403 
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P rostaatKan kerStichti ng .n 1 
te Utrecht 

Utrecht, 6 maart 2018 

ProstaatKa k"�rStichting.nl 

/ 
/ 

�--
Bestuurslid 

.. 

Secretaris 

G. . van de Merwe
Bestuurslid
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