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Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van ProstaatKankerStichting.nl te
Utrecht.

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van ProstaatKankerStichting.nl te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten en lasten over 2019 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.

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 van uitgaan 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

2019
Begroting

2019
Realisatie

2018
€ € €

Baten 429.461 375.200 425.110

Lotgenotencontact 116.302 77.000 98.956
Informatievoorziening 172.854 140.250 146.065
Belangenbehartiging 129.153 56.500 109.523
Uitvoeringskosten 36.056 81.450 13.983
Wervingskosten 24.093 20.000 72

Som van de lasten 478.458 375.200 368.599

Saldo van baten en lasten -48.997 - 56.511

Financiële positie

Financiële structuur
31-12-2019 31-12-2018
€ % € %

Activa
Materiële vaste activa 8.363 2,4 7.022 3,5
Vorderingen 24.366 7,0 18.182 9,1
Liquide middelen 315.528 90,6 175.561 87,4

348.257 100,0 200.765 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 76.805 22,1 125.802 62,7
Kortlopende schulden 271.452 77,9 74.963 37,3

348.257 100,0 200.765 100,0
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Analyse van de financiële positie
31-12-2019 31-12-2018

€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 24.366 18.182
Liquide middelen 315.528 175.561

339.894 193.743
Kortlopende schulden -271.452 -74.963

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 68.442 118.780

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa 8.363 7.022

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 76.805 125.802

Financiering

Stichtingsvermogen 76.805 125.802

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

ProstaatKankerStichting.nl (PKS) is dé patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting en
informatie geeft, wetenschappelijk onderzoek stimuleert en de belangen behartigt van
prostaatkankerpatiënten en hun naasten. Het jaar 2019 heeft voor een groot deel in het teken gestaan
van bewustwording van het risico op prostaatkanker bij mannen vanaf 50-jarige leeftijd. 
PKS wil in 2020 een campagne lanceren die mannen oproept om eens met hun huisarts in gesprek te
gaan over de mogelijkheid van individuele vroegdiagnostiek via een PSA-meting. De ontwikkeling van
zo’n campagne vergt veel voorbereiding. PKS heeft in 2019 een start gemaakt met het formuleren van
een visie vanuit patiëntperspectief op individuele vroegdiagnostiek. 

De richtlijn van het NHG die geldt voor alle aangesloten huisartsen, de NHG-Standaard Mictieklachten
bij mannen, bijlage Prostaatcarcinoom stamt uit 2014 en is daarmee enigszins gedateerd. Met gepaste
trots kan ik melden dat mede door de bemoeienis van PKS deze richtlijn voor 2020 geagendeerd staat
voor een herziening. Daarbij heeft PKS in 2019 input geleverd op een aanpassing van de Keuzehulp
PSA meten op Thuisarts.nl. Waar de oude versie van de keuzehulp eerder sturend was richting geen
PSA-meting, is deze mede door de inbreng van PKS een stuk objectiever gesteld. De keuzehulp is
daarmee een belangrijke ondersteunende tool voor huisartsen die het gesprek aangaan met een man die
zich wil laten informeren over individuele vroegdiagnostiek.  

Een andere belangrijke pijler van PKS in 2019 is het online programma ‘Houd zelf de regie bij niet te
genezen prostaatkanker’. Dit webinar is uitgezonden op 15 mei 2019. Onder regie van Inge Diepman
gingen patiënten en specialisten met elkaar in gesprek over de behandeling van en het leven met
uitgezaaide prostaatkanker. Verderop in dit jaarverslag wordt de inhoud, bereik en impact van dit
webinar verder beschreven. 

PKS is ook in 2019 nauw betrokken gebleven bij de ontwikkelingen rondom concentratie van zorg en de
netwerkvorming die daarbij ontstaat. Gebleken dat ziekenhuizen en netwerken er waarde aan hechten
om met PKS in gesprek te blijven. Mede door onze bestuurszetel binnen Stichting Egidius heeft PKS in
groeiende mate invloed bij de beleidsmakers, wat zich vertaalt in steeds meer patiëntgerichte zorg. Toen
PKS in 2017 haar visie op concentratie van prostaatkankerzorg formuleerde, lag de nadruk op de
prostaatoperaties. Echter, met alleen de operaties zijn we er niet. Ook op het gebied van diagnostiek,
behandeladvies, radiotherapie, behandeling bij uitgezaaide prostaatkanker en nazorg is nog veel te
verbeteren. PKS blijft zich onverminderd inzetten voor betere zorg en kwaliteitsverbetering over het hele
traject.   

Deze en andere activiteiten hebben geleid tot een verdere vergroting van impact die zich o.a. laat
vertalen in een blijvende toename van het aantal donateurs, tot 3.380 op 31 december 2019. 
Een stijging van maar liefst bijna 10% ten opzichte van 2018. Kortom, het bestuur blikt terug op een
succesvol jaar en is vol ambities om de stem van de patiënt ook de komende jaren krachtig te laten
horen.  

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 vakgebieden binnen de prostaatkankerzorg. 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 ruim 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
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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 2019 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 2019 heeft PKS een bijscholingsdag georganiseerd voor alle vrijwilligers. Radioloog prof. Jelle
Barentsz en nucleair geneeskundige prof. James Nagarajah (beiden namens het Radboudumc) gaven
een presentatie over respectievelijk de ontwikkelingen over (de wenselijkheid van een eenduidige)
prostaatdiagnostiek en de nieuwste behandelingen bij een gevorderde fase van de ziekte. De opkomst
en de belangstelling waren groot. Van de 100 vrijwilligers waren er zo’n 75 aanwezig; men was unaniem
enthousiast over het programma en deze wijze van kennisbevordering.  

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. In 2019 is PKS door een drietal farmaceutische bedrijven
gesteund. Astellas Pharma B.V. heeft een bijdrage van € 12.500,00 geleverd aan de organisatie van de
landelijke donateursdag en Sanofi Genzyme heeft PKS voorzien van een nieuwe levering van de
succesvolle uitgave “Prostaatkanker heb je niet alleen”. Janssen Cilag heeft 
€ 2.500,00 ter beschikking gesteld voor een ongewijzigde herdruk van het Prostaatkankerlogboek en €
10.000,00 voor de ontwikkeling van de Prostaatkankerwijzer. 

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. 
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Vanuit deze missie stelt de stichting zich ten doel:  
• Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting.
• Het bevorderen van (individueel) lotgenotencontact in het hele land tussen (ex)patiënten met
prostaatkanker en hun naasten.
• Belangenbehartiging voor (ex)patiënten en naasten.
• Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
• Participatie in de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).
• Het bevorderen van een goede samenwerking met andere organisaties.
• Invloed uitoefenen en het patiëntbelang inbrengen bij beleidsmakers en zorgverzekeraars. 
• Het opzetten en beheren van netwerken ten behoeve van lotgenotencontact.
• Het verstrekken van informatie aan donateurs.
• Het organiseren van landelijke en regionale bijeenkomsten.
• Het zo nodig inschakelen van deskundigen.

Kerntaken en activiteiten 
De vier hierboven vermelde doelstellingen van PKS vertalen zich naar de volgende kerntaken en
activiteiten:  

Voorlichting en informatievoorziening
1. Organisatie Landelijke Donateursdag voor alle donateurs, hun partners en andere belangstellenden. In
2019 hebben ca. 530 mensen deze dag bijgewoond. 

2. Kwartaalmagazine Nieuws. Het magazine “Nieuws”, wordt uitgebracht met een oplage van 7.250
exemplaren voor donateurs, zorgverleners en andere geïnteresseerden. Omdat ongeveer de helft van
de oplage verspreid wordt als naslagwerk voor de ziekenhuizen, inloophuizen en andere zorgverleners,
blijft PKS vasthouden aan de papieren versie. Uiteraard verschijnt na uitkomst van het blad een digitale
versie op www.prostaatkankerstichting.nl.

3. Deelname Nationale Gezondheidsbeurs, de 50+ Beurs en het NHG Huisartsencongres. Net als in
2018 heeft PKS ook in 2019 succesvol deelgenomen aan de 50+ Beurs en de Nationale
Gezondheidsbeurs. In het kader van thema bewustwording en PSA heeft PKS zich in 2019 voor het
eerst ingeschreven voor het NHG Huisartsencongres in Maastricht. Dit congres vormt een mooie
gelegenheid om huisartsen te ontmoeten en met hen in gesprek te komen. Onder de titel “Komt een man
bij de dokter….en vraagt om een PSA test”, is er, mede met het oog op de campagne die PKS wil
lanceren,  nieuw foldermateriaal en een banner ontwikkeld. Er bleek bij de huisartsen een grote behoefte
te bestaan aan eenduidige informatie over hoe om te gaan met de vraag van een man om een PSA-test.

4. (Online) communicatie, website, webinar en media uitingen. In 2019 heeft PKS weer veel (online)
communicatie ingezet. De belangrijkste resultaten zijn o.a. een verbetering van de inhoud van de
website, de organisatie van het online programma “Houd zelf de regie bij niet te genezen
prostaatkanker” en veel persvermeldingen. Deze zijn te lezen op
https://prostaatkankerstichting.nl/actueel/in-de-media/.

5. Het organiseren van voorlichtings- en informatiebijeenkomsten. In 2019 heeft PKS zo’n 210
bijeenkomsten georganiseerd in ziekenhuizen en inloophuizen. Deze bijeenkomsten zijn met elkaar
bezocht door ± 4.150 mensen. Op enkele locaties hebben zich vaste groepen geformeerd. Dankzij de
inspanningen van de ruim 70 regiovrijwilligers die PKS rijk is, lukt het om in samenwerking met steeds
meer locaties bijeenkomsten te realiseren..  

Lotgenotencontact
1. Via de 0800-telefoonlijn (0800-999 2222) en het mailadres  lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl
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kunnen bellers/mailers dagelijks informatie en ondersteuning krijgen van vrijwilligers. In 2019 is er 739
keer een vraag gesteld aan de telefoon en zijn in totaal zo’n 178 vragen schriftelijk behandeld. 

2. 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. In 2019 hebben verschillende regio’s aparte bijeenkomsten georganiseerd voor
partners van patiënten. Dit is een nieuwe ontwikkeling en voor 2020 is de verwachting dat steeds meer
regio’s dit voorbeeld gaan volgen. De organisatie van deze speciale partnerbijeenkomsten stelt PKS in
staat haar bereik en impact verder vergroten. 

3. Scholing vrijwilligers. PKS heeft in 2019 in ruimte mate voorzien in scholing aan alle vrijwilligers. Dit is
gedaan o.a. door trainingen door NFK en PGO support aan te bieden, de organisatie van de jaarlijkse
Vrijwilligersdag, een speciale bijscholingsdag door vooraanstaande medici, de uitzending van het online
programma “Houd zelf de regie bij niet te genezen prostaatkanker en de Nieuwsbrief Vrijwilligers. 

Belangenbehartiging van prostaatkankerpatiënten en hun naasten
1. Om te ijveren voor verdere bevordering van expertzorg prostaatkanker heeft PKS zich in 2019 ingezet
voor betere diagnostiek en verdere concentratie van zorg naar expertcentra. Deze beweging gaat door
na het symposium en de presentatie van de visienotitie van PKS in 2017 op de toekomst van
prostaatkankerzorg in Nederland. 

2. Een tweede speerpunt van PKS in 2019 was een verbetering in de communicatie tussen patiënt en
zorgverleners. Aan dit punt is vormgegeven door de ontwikkeling van een grootschalige
bewustwordingscampagne die in 2020 wordt uitgerold. Deze campagne richt zich op de huisarts en zijn
rol wanneer een man een PSA-meting overweegt. 
Ook Samen Beslissen helpt om de communicatie tussen patiënt en arts te verbeteren. PKS heeft
meegewerkt aan de totstandkoming of verbetering van verschillende keuzehulpen ter bevordering van
Samen Beslissen. Samen Beslissen leidt tot meer zelfregie en daarmee meer kwaliteit van leven. 

3. PKS heeft in 2019 een start gemaakt met de ontwikkeling van de Prostaatkankerwijzer volgens het
format van www.nierwijzer.nl. Deze wijzer is complementair aan de kwantitatieve reeds bestaande
keuzehulpen. In korte interviews vertellen patiënten hoe zij na hun behandeling voor prostaatkanker hun
leven weer hebben opgepakt en hoe zij de gevolgen van deze behandeling een plek hebben kunnen
geven in hun dagelijks leven. 

4. In 2019 heeft PKS op twee manieren inzicht verworven in de behoefte van haar achterban met het
doel daar nog beter op aan te kunnen sluiten in de dienstverlening. Enerzijds heeft PKS een onderzoek
gedaan onder de lezers van Nieuws Magazine. Nieuws wordt positief beoordeeld en de verbeterpunten
worden opgepakt. Daarnaast heeft PKS in samenwerking en onder regie van Europa UOMO meegedaan
aan een grootschalig onderzoek naar de ervaren kwaliteit van leven bij prostaatkankerpatiënten. 

5. PKS participeert in verschillende projecten samen met NFK waaronder Doneer je Ervaring, Els Borst
gesprekken en een project gericht op mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Voor dit punt en
de hierboven beschreven activiteiten geldt dat deze in het jaarverslag van 2019 uitgebreid beschreven
worden. 

Stimuleren wetenschappelijk onderzoek
Regelmatig wordt PKS gevraagd om vanuit patiëntperspectief steun te verlenen aan nieuwe
onderzoeken die hopen bij te dragen aan het verbeteren van de zorg en de kwaliteit van leven voor
patiënten met prostaatkanker. In 2019 heeft PKS aan zo’n 28 projectvoorstellen haar steun betuigd en in
enkele gevallen participeert PKS actief binnen een onderzoeksproject. 

Voor een gedetailleerd verslag van onze activiteiten alsmede de realisatie van onze doelstellingen wordt
verwezen naar het Jaarverslag 2019
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Balans per 31 december 2019 
(na resultaatbestemming)

31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen 8.363 7.022

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 135 7.644
Overige vorderingen 24.231 10.538

24.366 18.182

Liquide middelen 315.528 175.561

Totaal 348.257 200.765



31 december 2019 31 december 2018
€ € € €

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal 54.109 54.109
Bestemmingsreserves 22.696 71.693

76.805 125.802

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten 25.088 57.060
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 3.344 8.809
Overige schulden en overlopende passiva 243.020 9.094

271.452 74.963

Totaal 348.257 200.765
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Staat van baten en lasten over 2019 

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€ € €

Baten
Baten van particulieren 111.473 80.000 100.321
Baten van bedrijven 25.000 35.000 26.620
Baten van subsidies van overheden 55.000 55.000 45.000
Baten van andere fondsenwervende organisaties 191.073 205.200 236.668
Overige baten 46.915 - 16.501

429.461 375.200 425.110

Lasten
Lotgenotencontact 116.302 77.000 98.956
Informatievoorziening 172.854 140.250 146.065
Belangenbehartiging 129.153 56.500 109.523
Wervingskosten 24.093 20.000 72
Kosten beheer en administratie 36.056 81.450 13.983

Som van de lasten 478.458 375.200 368.599

Saldo van baten en lasten -48.997 - 56.511

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve doelstelling -48.997 56.511
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Kasstroomoverzicht over 2019 

2019 2018
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat -48.997 56.511

Aanpassingen voor
Afschrijvingen 2.552 1.742

Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van handelsdebiteuren 7.509 -2.042
Afname (toename) van overige vorderin-
gen -13.693 -10.462
Toename (afname) van overige schulden 196.489 11.534

190.305 -970

Kasstroom uit operationele activiteiten 143.860 57.283

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa -3.893 -3.570

Mutatie geldmiddelen 139.967 53.713

Verloop mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 175.561 121.848
Toename (afname) van geldmiddelen 139.967 53.713

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 315.528 175.561
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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 Nederland, is
statutair gevestigd in Amsterdam 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.

Foutenherstel
In de jaarrekening van 2018 waren de activiteiten inzake het Lutetiumproject opgenomen. Dit betrof
echter een activiteit die financieel wel via de ProstaatKankerStichting verliep, maar waarvan het
economisch risico niet bij de stichting ligt. De stichting treedt slechts op als kassier. Derhalve zijn de
betreffende baten en lasten niet meer opgenomen, maar is enkel het saldo ervan op de balans
verantwoordt en is een korte specificatie in de bijlage bij de jaarrekening opgenomen. 

Het effect van deze correctie op het vermogen per 1 januari 2019 is nihil, aangezien de baten en lasten
in 2018 aan elkaar gelijk waren. 

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.

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.
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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.

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 vas-
te bedrijfs-

middelen
€

Stand per 1 januari 2019
Aanschafwaarde 11.083
Cumulatieve afschrijvingen -4.061

Boekwaarde per 1 januari 2019 7.022

Mutaties 
Investeringen 3.893
Afschrijvingen -2.552

Saldo mutaties 1.341

Stand per 31 december 2019
Aanschafwaarde 14.976
Cumulatieve afschrijvingen -6.613

Boekwaarde per 31 december 2019 8.363

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

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Debiteuren

Stand per 31 december 135 7.644
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31-12-2019 31-12-2018
€ €

Overige vorderingen

Overige 24.231 10.538

Overige

Vooruitbetaalde kosten 7.639 6.537
Vooruitbetaald Twinningproject 12.004 4.001
Vooruitbetaald Egidiusproject 4.588 -

24.231 10.538

Liquide middelen

ING Betaalrekening 9.122 4.171
ING Spaarrekening 70.013 130.000
Rabobank 236.393 41.390

315.528 175.561

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 31 december 54.109 54.109

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve doelstelling 22.696 71.693

2019 2018
€ €

Bestemmingsreserve doelstelling

Stand per 1 januari 71.693 15.182
Resultaatbestemming -48.997 56.511

Stand per 31 december 22.696 71.693

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.
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Kortlopende schulden

31-12-2019 31-12-2018
€ €

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 25.088 57.060

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.344 8.809

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 7.445 2.000
Reservering vakantiegeld 3.600 2.329
Vooruitontvangen Lutetiumproject 231.540 4.272
Vooruitontvangen donaties 435 493

243.020 9.094
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€ € €

Baten

Baten van particulieren 111.473 80.000 100.321
Baten van bedrijven 25.000 35.000 26.620
Baten van subsidies van overheden 55.000 55.000 45.000
Baten van andere fondsenwervende organisaties 191.073 205.200 236.668
Overige baten 46.915 - 16.501

429.461 375.200 425.110

Baten van bedrijven

Bijdragen sponsoren 25.000 35.000 26.620

Baten van subsidies van overheden

Subsidie Min. VWS / PGO 55.000 55.000 45.000

Baten van andere fondsenwervende organisaties

Subsidie NFK / KWF 189.073 205.200 208.893
Bijdrages sponsoren 2.000 - 27.775

191.073 205.200 236.668

Overige baten

Twinningproject 40.327 - 6.501
Egidiusproject 6.588 - -
Overige - - 10.000

46.915 - 16.501
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Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€ € €

Lotgenotencontact

Donateursdag 31.946 25.500 25.563
Lotgenotenbijeenkomsten / Voorlichtingsbijeenkomsten 30.325 31.000 34.340
Kosten vrijwilligers 17.593 7.500 11.532
Hulplijn / Sociale media 16.584 13.000 12.995
Uitvoeringskosten 19.854 - 14.526

116.302 77.000 98.956

Informatievoorziening

Magazine print en digitaal 51.019 30.000 40.715
Presentatie film en DVD 48.491 55.250 10.152
Website en internet 14.441 20.000 42.301
Kosten webinar - 35.000 -
Oncologieverpl. PKS ambassadeur (OPA) - - 13.271
Uitvoeringskosten 58.903 - 39.626

172.854 140.250 146.065

Belangenbehartiging

Twinning project 40.327 - 6.501
Promotiemateriaal 16.948 16.000 -
Egidiusproject 6.588 - -
Reis- en verblijfkosten 4.953 - 3.745
Bijdragen en donaties 3.585 10.000 3.019
Werkconferentie concentratie prostaatkankerzorg 2.342 25.000 18.068
Kwaliteit van pkzorg 57 5.500 15.170
Symposium m.b.t. visie PKS in 2019 - - 7.249
Uitvoeringskosten 54.353 - 55.771

129.153 56.500 109.523
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Realisatie
2019

Begroting
2019

Realisatie
2018

€ € €

Wervingskosten

Directe verwervingskosten 4.093 - 72
Uitvoeringskosten 20.000 20.000 -

24.093 20.000 72

Kosten beheer en administratie

Uitvoeringskosten 36.056 81.450 13.983

Analyse verschil uitkomst met budget

Realisatie
2019

Begroting
2019 Mutatie

€ € €

Baten 429.461 375.200 54.261

429.461 375.200 54.261

Lotgenotencontact 116.302 77.000 39.302
Informatievoorziening 172.854 140.250 32.604
Belangenbehartiging 129.153 56.500 72.653
Uitvoeringskosten 36.056 81.450 -45.394
Wervingskosten 24.093 20.000 4.093

Som van de lasten 478.458 375.200 103.258

Saldo van baten en lasten -48.997 - -48.997

Utrecht, 28 juli 2020

C. van de Berg
Voorzitter

J.G. Philipsen
Penningmeester

M.C. Knol
Secretaris

W.P.J. Jansen
Bestuurslid

H.P. Boogh
Bestuurslid

G. van Dam
Bestuurslid
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Omschrijving
Aanschaf-

datum
Aankoop-

bedrag

ProstaatKankerStichting.nl
te Utrecht

Afs.
perc.

Afschr.
tot deze
periode

Boekjaar 2019

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 94520,0 572 373 0 189 0 0 184 0

Desktop Jansen 29-02-2016 64820,0 368 280 0 130 0 0 150 0

Website + webapp 07-06-2016 3.60020,0 1.848 1.752 0 720 0 0 1.032 0

Webshop 07-06-2016 1.80020,0 924 876 0 360 0 0 516 0

HP Laptop Core i5 09-12-2017 52020,0 110 410 0 104 0 0 306 0

Laptop plus toebehoren 22-05-2018 71020,0 87 623 0 142 0 0 481 0

Telefoon 08-09-2018 67220,0 42 630 0 134 0 0 496 0

PC 08-09-2018 83120,0 52 779 0 166 0 0 613 0

Samsung Galaxy S9 04-10-2018 57920,0 28 551 0 116 0 0 435 0

Telefoon 23-10-2018 77820,0 30 748 0 156 0 0 592 0

iPad 18-05-2019 60720,0 0 0 607 75 0 0 532 0

Mac Book 25-05-2019 1.03520,0 0 0 1.035 125 0 0 910 0

Tablet 26-06-2019 69220,0 0 0 692 71 0 0 621 0

Mac Book 10-09-2019 92020,0 0 0 920 57 0 0 863 0

Laptop 13-12-2019 63920,0 0 0 639 7 0 0 632 0

14.976 4.061 7.022 3.893 2.552 0 0 8.363 0
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2. Overzicht kassiersfunctie

Stand per 1-1 4.272€       -€            

Baten 

Bedrijven 136.000€   100.000€   

Vriendeloterij 249.542€   9.457€       

385.542€   109.457€   

Lasten -158.274€  -105.185€  

Stand per 31-12 231.540€   4.272€       

2019 2018

Het onderstaande overzicht is bedoeld om informatie te verschaffen omtrent de verantwoording van ontvangen gelden uit hoofde van de kassiersfunctie 

van het Lutetiumproject. Kassiergelden worden geboekt op een tussenrekening en deze gelden zijn derhalve verder niet opgenomen in de jaarrekening 

2019, dan enkel als balanspost van de vooruitontvangen gelden. Onderstaand overzicht geeft een overzicht van het verloop van die balanspost. 
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