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Behandeld door: N.A. Imminkhuizen

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2018 van ProstaatKankerStichting.nl te
Utrecht.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van ProstaatKankerStichting.nl te  is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten
en lasten over 2018 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
ProstaatKankerStichting.nl. 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 getrouw-
heid 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.
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Resultaten 

Bespreking van de resultaten
Realisatie

2018
Begroting

2018
Realisatie

2017
€ € €

Baten 530.295 327.455 388.086

Lotgenotencontact 86.430 76.900 80.026
Informatievoorziening 106.439 98.295 87.076
Belangenbehartiging 52.821 42.910 120.141
Projecten 111.686 - 532
Personeelskosten 24.733 28.649 21.331
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.742 - 1.405
Bestuurskosten 26.099 18.000 21.243
Secretariaatskosten 44.919 52.816 4.339
Algemene kosten 18.942 25.000 37.873

Totaal lasten 473.811 342.570 373.966

Saldo voor financiële baten en lasten 56.484 -15.115 14.120
Saldo financiële baten en lasten 27 - 227

Saldo van baten en lasten 56.511 -15.115 14.347

Financiële positie

Financiële structuur
31-12-2018 31-12-2017
€ % € %

Activa
Materiële vaste activa 7.022 3,5 5.194 3,9
Vorderingen 18.182 9,1 5.678 4,3
Liquide middelen 175.561 87,4 121.848 91,8

200.765 100,0 132.720 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 125.802 62,7 69.291 52,2
Kortlopende schulden 74.963 37,3 63.429 47,8

200.765 100,0 132.720 100,0
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Analyse van de financiële positie
31-12-2018 31-12-2017

€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 18.182 5.678
Liquide middelen 175.561 121.848

193.743 127.526
Kortlopende schulden -74.963 -63.429

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 118.780 64.097

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 7.022 5.194

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 125.802 69.291

Financiering

Stichtingsvermogen 125.802 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
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Bestuursverslag 2018 ProstaatKankerStichting.nl 

 

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 2018 heeft vooral in het teken gestaan van het verder uitbouwen van visie van PKS op de 

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

visie gepresenteerd tijdens een in 2017 gehouden symposium voor alle stakeholders binnen het 

zorgveld prostaatkanker. Dit symposium heeft de positie van PKS als belangrijke stakeholder alleen 

maar verder verstevigd. Steeds vaker wordt de stichting betrokken bij nieuw ontstane initiatieven 

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

te brengen.    

 

In 2018 heeft Zilveren Kruis zg. koploperziekenhuizen geselecteerd die zich richten op 

geconcentreerde prostaatkankerzorg. PKS is bij dit selectietraject betrokken geweest, samen met de 

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Een betere diagnose zoals het nemen 

van biopten onder geleide van een MRI, een betere behandeling, indien mogelijk, d.m.v. een  

robotondersteunende operatie waarbij in samenspraak met de zorgverzekeraars en de Nederlandse 

Vereniging voor Urologie (NVU) een minimaal aantal operaties per chirurg wordt gehanteerd. 

Daardoor is het percentage complicaties bij operaties sterk afgenomen. En door een betere diagnose 

is het risico op overbehandeling sterk gedaald. 

 

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 2017 2.839 donateurs telde, is dit 

aantal gestegen tot 3.081 op 31 december 2018. ProstaatKankerStichting.nl is blij met dit resultaat, 

daar de tendens bij andere patiëntenorganisaties al langere tijd een gelijkblijvend aantal donateurs 

of zelfs een daling laat zien.  

 

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

genereren. Dit is gedaan met ondersteuning van meerdere  professionele medewerkers op basis van 

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

vermeldingen, waaronder een aantal interviews met voorzitter Kees van den Berg, zowel in de 

regionale en landelijke (dag)bladen, als via de radio en TV. 

Organisatie ProstaatKankerStichting.nl en de 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 meer dan 100 vrijwilligers 

verspreid over het land. Zonder hun vaak enorme inzet zou de stichting 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 2018 wordt PKS bij het uitvoeren van haar beleid ondersteund door een aantal parttime 

beroepskrachten. Een beleidsmedewerker kwaliteit van zorg, twee medewerkers communicatie en 

public relations en een ambtelijk secretaris. Met de ondersteuning door deze medewerkers komt de 

stichting verder tegemoet aan de wens van KWF om het bestuur meer op afstand te laten 

functioneren waarbij de uitvoering van de werkzaamheden centraal is belegd. Maandelijks vergadert 

het bestuur over lopende zaken, beleid, projecten en de interne organisatie. Daarnaast is er zeer 

intensief contact tussen de leden van het dagelijks bestuur. 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.   

In 2018 is er een bijscholingsdag georganiseerd voor alle vrijwilligers. Ruim 70 vrijwilligers hebben 

deze dag (op zaterdag!) bijgewoond. Een arts-onderzoeker, gespecialiseerd in prostaatkankerzorg en 

het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar prostaatkanker,  heeft die dag, geheel op 

vrijwillige basis, de vrijwilligers meegenomen in de huidige behandelmogelijkheden en de nieuwste 

ontwikkelingen in de  prostaatkankerzorg. 

 

Financiering 

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

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

Daarnaast kan de 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 een aantal farmaceutische bedrijven heeft PKS in 

2018 een geldelijke bijdrage ontvangen voor diverse projecten. In totaal kwam dit neer op een 

bedrag van ruim € 54.000.  

Missie en visie ProstaatKankerStichting.nl  

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

naasten. De stichting 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.  

 

PKS doet dit vanuit het perspectief en het belang 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 2018 hebben ca. 400 mensen deze dag bijgewoond.  

 

2. Het organiseren van voorlichtings- en informatiebijeenkomsten. In 2018 heeft PKS ruim 150 

bijeenkomsten georganiseerd in ziekenhuizen en inloophuizen. De bezoekersaantallen per 

bijeenkomst varieert  van enkele bezoekers tot soms meer dan 100 belangstellenden.   

 

3. Het eens per kwartaal uitbrengen van het Nieuws Magazine. Het magazine “Nieuws”, wordt 

uitgebracht met een oplage van meer dan 6.000 exemplaren voor donateurs, zorgverleners 

en andere geïnteresseerden. Omdat ongeveer de helft van de oplage verspreid wordt om te 

dienen als naslagwerk naar de ziekenhuizen, inloophuizen en andere zorgverleners, blijft PKS 

vasthouden aan de papieren versie. Uiteraard verschijnt na uitkomst van het blad een 

digitale versie op onze website. 

 

4. Het meerdere keren per jaar uitbrengen van een digitale nieuwsbrief. 

 

5. Het meerdere keren per jaar uitbrengen van een digitale nieuwbrief speciaal voor onze 

vrijwilligers. 

 

6. Afgelopen jaar heeft PKS wederom ingezet op de beleving van partners van patiënten met 

prostaatkanker. Dit is o.a. gedaan door weer op de Landelijke Donateursdag een aparte 

sessie voor partners te organiseren. Ruim 80 mensen hebben hieraan deelgenomen.  

  



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 krijgen van vrijwilligers. In 2018 is er 778 keer een vraag gesteld aan de 

telefoon en zijn in totaal zo’n 112 vragen per mail behandeld.  De afname van het aantal 

vragen ten opzichte van het voorgaande jaar kan mogelijk verklaard worden door de 

optimalisatie van de website, waar inmiddels veel antwoorden te vinden zijn op vragen die 

patiënten bezig houden.  

 

3. Vrijwilligersdag: de vrijwilligers dag  is in 2018 gehouden in het Spoorwegmuseum te Utrecht. 

Het programma stond grotendeels in het teken van de actuele prostaatkankerzorg en de 

behandelingen en de invulling van verdere kwaliteitsverbetering d.m.v. concentratie van 

zorg. Er waren ca. 70 vrijwilligers aanwezig.   

 

Belangenbehartiging van prostaatkankerpatiënten en hun naasten 

1. Participatie in NFK projecten.  

PKS heeft actief geparticipeerd in een aantal projecten van NFK, waaronder een deelproject van het 

Voucherproject Actiegerichte Belangenbehartiging, dat zich richt op de communicatie met patiënten 

met beperkte gezondheidsvaardigheden. Vanuit dit project is een viertal praatkaarten ontwikkeld die 

verpleegkundigen kunnen inzetten ter ondersteuning van hun gesprekken met deze doelgroep. 

Daarnaast heeft PKS actief deelgenomen aan drie federatiebrede uitvragen over verschillende 

onderwerpen.  

2. 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. Eind 2017 heeft voorzitter Kees van den Berg 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 een 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 die beogen bij te 

dragen aan het verbeteren van de zorg voor en de kwaliteit van leven van 

prostaatkankerpatiënten. In 2018 heeft PKS aan zo’n 28 projectvoorstellen haar steun 

betuigd.    

 

2. In 2017 is een project gestart om een behandeling met een nucleaire stof beschikbaar te 

maken voor alle patiënten die voldoen aan de criteria. Behandeling met deze stof geeft een 

aanzienlijk positieve respons van ca. 70% met een behoorlijke overlevingswinst met een 

goede kwaliteit van leven. In 2018 heeft dat geleid tot een samenwerkingsovereenkomst met 

de Vriendenloterij en het Radboudumc. Voor het uitvoeren van de klinische studie voor de 

behandeling met Lutetium-177 PSMA is veel geld nodig. Een aanvraag bij KWF voor het 

uitvoeren van deze studie werd als kansloos ingeschat. Met de Vriendenloterij is een 

contract afgesloten waarbij PKS geen financiële risico’s loopt. In overleg met onze accountant 

is een aparte voorziening in de boekhouding gemaakt zodat de kosten en baten apart 

zichtbaar blijven. 

 

Dit project loopt nog enkele jaren. 

Eind 2018 was de opbrengst € 105.185,00. Een prachtig begin! 

In totaal is er meer dan € 1.000.000,00 nodig. De verwachting is dat met deze actie, die nog wel twee 

jaar zal lopen, het benodigde geld bijeen gebracht gaat worden. Naar onze overtuiging is dit 

belangenbehartiging pur sang. 

 

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

wordt verwezen naar het Jaarverslag 2018. 

 



ProstaatKankerStichting.nl
te Utrecht

Balans per 31 december 2018 
(na resultaatbestemming)

31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 7.022 5.194

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 7.644 5.602
Overige vorderingen 10.538 76

18.182 5.678

Liquide middelen 175.561 121.848

Totaal 200.765 132.720



31 december 2018 31 december 2017
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal 54.109 54.109
Bestemmingsreserves 71.693 15.182

125.802 69.291

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers 57.060 24.027
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 8.809 3.094
Overige schulden 9.094 36.308

74.963 63.429

Totaal 200.765 132.720
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ProstaatKankerStichting.nl
te Utrecht

Staat van baten en lasten over 2018 

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€ € €

Baten
Baten van particulieren 93.827 95.000 87.955
Baten van loterijorganisaties 105.185 - -
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten 6.494 - 4.924
Baten van subsidies van overheden 45.000 45.000 45.000
Baten van andere fondsenwervende organisaties 263.288 187.455 250.207
Overige baten 16.501 - -

530.295 327.455 388.086

Lasten
Lotgenotencontact 86.430 76.900 80.026
Informatievoorziening 106.439 98.295 87.076
Belangenbehartiging 52.821 42.910 120.141
Projecten 111.686 - 532
Afschrijvingen materiële vaste activa 1.742 - 1.405
Kosten beheer en administratie 114.693 124.465 84.786

Totaal lasten 473.811 342.570 373.966

Saldo voor financiële baten en lasten 56.484 -15.115 14.120
Saldo financiële baten en lasten 27 - 227

Saldo van baten en lasten 56.511 -15.115 14.347

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve doelstelling 56.511 14.347
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ProstaatKankerStichting.nl
te Utrecht

Kasstroomoverzicht over 2018 

2018 2017
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat 56.484 14.120

Aanpassingen voor
Afschrijvingen op immateriële, materiële
vaste activa en vastgoedbeleggingen 1.742 1.405

Verandering in werkkapitaal
Debiteuren -2.042 -1.602
Overige vorderingen -10.462 15.102
Kortlopende schulden (exclusief banken) 11.534 -6.411

-970 7.089

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 57.256 22.614

Ontvangen interest 27 227

Kasstroom uit operationele activiteiten 57.283 22.841

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa -3.570 -520

Mutatie geldmiddelen 53.713 22.321

Verloop mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar 121.848 99.527
Mutaties in boekjaar 53.713 22.321

Stand per eind boekjaar 175.561 121.848
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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 gevestigd op Postbus 8152, 3503 RD te Utrecht NL, is statutair
gevestigd in  en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41217362.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de 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. 

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.

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.
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Kasstroomoverzicht
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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Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere
vaste

bedrijfs-
middelen

€

Stand per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde 7.513
Cumulatieve afschrijvingen -2.319

Boekwaarde per 1 januari 2018 5.194

Mutaties 
Investeringen 3.570
Afschrijvingen -1.742

Saldo mutaties 1.828

Stand per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 11.083
Cumulatieve afschrijvingen -4.061

Boekwaarde per 31 december 2018 7.022

Afschrijvingspercentages 20%

Voor een nadere specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage 1.

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Debiteuren

Stand per 31 december 7.644 5.602
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31-12-2018 31-12-2017
€ €

Overige vorderingen

Overige 10.538 76

Overige

Rente 13 76
Vooruitbetaalde kosten 6.524 -
Vooruitbetaald Twinningproject 4.001 -

10.538 76

Liquide middelen

ING Betaalrekening 4.171 4.670
ING Spaarrekening 130.000 117.178
Rabobank 41.390 -

175.561 121.848
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31-12-2018 31-12-2017
€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 31 december 54.109 54.109

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve doelstelling 71.693 15.182

2018 2017
€ €

Bestemmingsreserve doelstelling

Stand per 1 januari 15.182 835
Resultaatverdeling 56.511 14.347

Stand per 31 december 71.693 15.182

Deze reserve is door het bestuur gevormd om, bij het wegvallen van de inkomsten, aan de lopende
verplichtingen te kunnen voldoen. Streven is deze reserve, zo mogelijk, uit te bouwen naar € 150.000.

Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 57.060 24.027

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 8.809 3.094

Overige schulden

Vooruitontvangen Lutetiumproject 4.272 -
Reservering vakantiegeld 2.329 4.308
Accountantskosten 2.000 2.000
Vooruitontvangen donaties 493 -
Nog te besteden subsidie PR en Communicatie - 25.000
Nog te betalen bedragen - 5.000

9.094 36.308
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€ € €

Baten

Baten van particulieren 93.827 95.000 87.955
Baten van loterijorganisaties 105.185 - -
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
en/of diensten 6.494 - 4.924
Baten van subsidies van overheden 45.000 45.000 45.000
Baten van andere fondsenwervende organisaties 263.288 187.455 250.207
Overige baten 16.501 - -

530.295 327.455 388.086

Baten van particulieren

Donateursbijdragen 86.712 85.000 85.095
Giften en legaten donateurs 7.115 10.000 2.860

93.827 95.000 87.955

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

Materiaalverkoop PK logboek / DVD's 3.663 - 4.924
Bijdragen landelijk symposium 2.831 - -

6.494 - 4.924

Baten van subsidies van overheden

Subsidie Min. VWS / PGO 45.000 45.000 45.000

Baten van andere fondsenwervende organisaties

Subsidie NFK / KWF 184.643 187.455 199.120
Subsidie NFK / KWF - voorgaande jaren 24.250 - -
Bijdrages sponsoren 54.395 - 51.087

263.288 187.455 250.207
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Besteed aan doelstellingen

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€ € €

Lotgenotencontact

Donateursdag 25.563 25.500 33.493
Hulplijn 12.995 12.900 8.297
Lotgenotenbijeenkomsten / Voorlichtingsbijeenkomsten 36.340 31.000 28.286
Kosten vrijwilligers 11.532 7.500 9.950

86.430 76.900 80.026

Informatievoorziening

Magazine print en digitaal 40.715 36.000 42.046
Communicatie en representatie - - 12.911
Promotiemateriaal - - 10.918
Logboek PK - - 241
Website en internet 42.301 40.525 5.803
Presentatie film en DVD 10.152 9.145 -
Oncologieverpl. PKS ambassadeur (OPA) 13.271 12.625 15.157

106.439 98.295 87.076

Belangenbehartiging

Reis- en verblijfkosten 3.745 - 9.319
Bijdragen en donaties 8.589 7.570 3.934
Werkconferentie concentratie prostaatkankerzorg 18.068 17.000 15.682
Kwaliteit van pkzorg 15.170 13.200 76.690
Herziening digitale patiëntenwijzer - - 14.516
Symposium m.b.t. visie PKS in 2019 7.249 5.140 -

52.821 42.910 120.141

Projecten

Klinische studie Lutetium 105.185 - 532
Twinning project 6.501 - -

111.686 - 532

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijving materieel 1.742 - 1.405
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Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€ € €

Kosten beheer en administratie

Personeelskosten 24.733 28.649 21.331
Bestuurskosten 26.099 18.000 21.243
Secretariaatskosten 44.919 52.816 4.339
Algemene kosten 18.942 25.000 37.873

114.693 124.465 84.786

Personeelskosten

Lonen en salarissen 105.429 - 70.246
Sociale lasten 18.008 - 12.609
Verzuimverzekering 3.919 - 83
Gratificaties 1.200 - 3.479
Ingehuurd personeel 7.722 28.649 -

136.278 28.649 86.417
Doorbelaste personeelskosten -111.545 - -65.086

24.733 28.649 21.331

Bestuurskosten

Reis- en verblijfkosten 11.843 8.000 6.198
Vergaderkosten 2.407 4.000 3.253
Representatiekosten 2.283 3.000 -
Kantoorkosten 1.428 - 3.104
Raad van Advies 1.251 - 1.800
Communicatiekosten 425 - 1.949
Overige bestuurskosten 6.462 3.000 4.939

26.099 18.000 21.243

Secretariaatskosten

Ambtelijk secretaris 41.434 52.816 -
Reis- en verblijfkosten 1.420 - 832
Kantoorkosten 1.383 - 1.403
Communicatiekosten 682 - 410
Diversen - - 374
Verzekeringen - - 1.320

44.919 52.816 4.339
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Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€ € €

Algemene kosten

Afwaardering lening Blue Ribbon - - 15.000
Opleiding en training vrijwilligers - - 371
Uitbesteding financiële- en loonadministratie 11.145 15.000 12.026
Uitbesteding ledenadministratie 5.300 - 5.300
Professionalisering - - 35
Bankkosten 675 - 2.213
Overige algemene kosten 1.822 10.000 2.928

18.942 25.000 37.873

Saldo financiële baten en lasten

Overige rentebaten 27 - 227

Overige rentebaten

Rente bank 27 - 77
Rente lening Blue Ribbon - - 150

27 - 227

Utrecht, 13 mei 2019

ProstaatKankerStichting.nl 

C. van den Berg J.G. Philipsen M.C. Knol
Voorzitter Penningmeester Secretaris

W.P.J. Jansen H.P. Boogh G. van Dam
Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid
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Omschrijving
Aanschaf-

datum
Aankoop-

bedrag

ProstaatKankerStichting.nl
te Utrecht

Afs.
perc.

Afschr.
tot deze
periode

Boekjaar 2018

1. Specificatie van de materiële vaste activa

Boekw.
begin-
balans

Mutaties
deze

periode

Afschr.
deze

periode
Boek-

resultaat
Herinvest.-

reserve

Boekw.
eind-

balans
Rest-

waarde

€€€€€€€€€

Automatisering

Asus laptop 22-12-2015 94520,0 383 562 0 189 0 0 373 0

Desktop Jansen 29-02-2016 64820,0 238 410 0 130 0 0 280 0

Website + webapp 07-06-2016 3.60020,0 1.128 2.472 0 720 0 0 1.752 0

Webshop 07-06-2016 1.80020,0 564 1.236 0 360 0 0 876 0

HP Laptop Core i5 09-12-2017 52020,0 6 514 0 104 0 0 410 0

Laptop plus toebehoren 22-05-2018 71020,0 0 0 710 87 0 0 623 0

Telefoon 08-09-2018 67220,0 0 0 672 42 0 0 630 0

PC 08-09-2018 83120,0 0 0 831 52 0 0 779 0

Samsung Galaxy S9 04-10-2018 57920,0 0 0 579 28 0 0 551 0

Telefoon 23-10-2018 77820,0 0 0 778 30 0 0 748 0

11.083 2.319 5.194 3.570 1.742 0 0 7.022 0
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