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Behandeld door: N.A. Imminkhuizen

Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Prostaatkankerstichting te
Utrecht.

Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: Opdrachtgever
De jaarrekening van Prostaatkankerstichting te is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten
en lasten over 2020 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. 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 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
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

Baten

437.511

340.160

429.461

Lotgenotencontact
Informatievoorziening
Belangenbehartiging
Uitvoeringskosten
Wervingskosten

75.835
111.948
65.753
46.027
25.534

107.000
73.950
72.500
101.000
20.000

116.302
172.854
137.152
28.057
24.093

Som der bedrijfslasten

325.097

374.450

478.458

Netto resultaat

112.414

-34.290

-48.997

Financiële positie
Financiële structuur
31-12-2020
€
%
Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden

31-12-2019
€
%

10.352
6.982
203.732

4,7
3,1
92,2

8.363
24.366
315.528

2,4
7,0
90,6

221.066

100,0

348.257

100,0

189.219
31.847

85,6
14,4

76.805
271.452

22,1
77,9

221.066

100,0

348.257

100,0
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Analyse van de financiële positie
31-12-2020
€

31-12-2019
€

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

6.982
203.732

24.366
315.528

Kortlopende schulden

210.714
-31.847

339.894
-271.452

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

178.867

68.442

10.352

8.363

189.219

76.805

189.219

76.805

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen
Financiering
Stichtingsvermogen

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
Voorwoord
De Prostaatkankerstichting biedt lotgenotencontact, geeft voorlichting en informatie, stimuleert
wetenschappelijk onderzoek naar prostaatkanker en behartigt de belangen van prostaatkanker-patiënten
en hun naasten. Voor 2020 zat de Prostaatkankerstichting vol plannen en ambities.
Dit had het jaar moeten zijn waarin we onze voorlichtingscampagne wilden lanceren om mannen bewust
te maken van het risico op prostaatkanker. In maart echter nam Covid-19 de regie over en kwamen deze
plannen in een heel ander daglicht te staan. De wereld kwam tot stilstand en daarmee ook een deel van
het werk van de Prostaatkankerstichting.
Fysieke bijeenkomsten werden afgeraden of zelfs niet toegestaan. Om toch contact te kunnen houden
met vrijwilligers en lotgenoten, heeft PKS moeten omschakelen naar digitale oplossingen.
In sommige regio’s werd dit al gauw voortvarend opgepakt, mede door de prettige samenwerking met
diverse inloophuizen. Zo konden ook de reguliere overleggen over het algemeen doorgaan met
videoverbinding via Teams of Zoom. Niet alleen de interne vergaderingen, maar dit gold ook voor de
overleggen met onder meer ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Dit heeft ervoor gezorgd dat ook in 2020
veel vooruitgang is geboekt op het gebied van expertzorg. We constateren dat de kwaliteit van operaties
de laatste jaren aanzienlijk is verbeterd.
Lange tijd hebben we gedacht: “Als straks alles achter de rug is, kunnen we dit najaar gewoon zoals
gebruikelijk een donateursdag organiseren.” Al gauw ondervonden we dat de situatie geen
mogelijkheden gaf en helaas moesten we dus afzien van zowel de landelijke donateursdag als van de
organisatie van de vrijwilligersdag.
De ruimte die ontstond, hebben we benut om andere zaken op te pakken. Zo is in het afgelopen jaar de
website www.prostaatkankerstichting.nl geheel vernieuwd. We zijn trots op de lancering
www.prostaatkankerwijzer.nl, medio 2020. Deze kwalitatieve keuzehulp bevat video’s waarin patiënten
vertellen over hun ervaring met behandelingen die zij ondergingen en over hun leven met de gevolgen
ervan.
Op het gebied van belangenbehartiging is er veel werk verzet. Achter de schermen hebben bestuur en
medewerkers hard gewerkt aan een vervolg op het visiedocument uit 2017. Deze herziening is gereed
en staat op onze website.
Aan de basis van de eerder genoemde bewustwordingscampagne staat de geplande herziening van de
NHG-standaard Prostaatcarcinoom. Dankzij een sterke lobby in het afgelopen jaar heeft de
Prostaatkankerstichting zitting in de richtlijncommissie en zal vanuit die rol het patiëntperspectief zo
sterk mogelijk inbedden. Medio 2020 is onze naam gewijzigd van ProstaatKankerStichting.nl naar
Prostaatkankerstichting. Een eenvoudiger en meer eigentijdse schrijfwijze, waarmee we hopen foutieve
weergaven van onze naam in de media te voorkomen.
Bovenstaande activiteiten hebben geleid tot een verdere vergroting van impact die zich o.a. laat vertalen
in een blijvende toename van het aantal donateurs, tot 3.526 op 31 december 2020.
1. Missie en visie van de Prostaatkankerstichting
1. De Prostaatkankerstichting is dé patiëntorganisatie voor mannen die met prostaatkanker zijn
geconfronteerd en hun naasten.
2. De Prostaatkankerstichting richt zich als patiëntenorganisatie op de inhoud en de kwaliteit van zorg
voor (ex)prostaatkankerpatiënten en naasten. De stichting helpt patiënten hun weg te vinden in het
zorglandschap en neemt een steeds belangrijker positie in als derde partij bij de ontwikkelingen in de
gezondheidszorg. Hierbij kunt u denken aan o.a. zorginkoop, richtlijnontwikkeling en het opstellen van
kwaliteitseisen.
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3. De Prostaatkankerstichting doet dit vanuit het perspectief van de patiënt en houdt zich niet bezig met
medisch handelen. De kerntaken van de Prostaatkankerstichting worden hoofdzakelijk door vrijwilligers
uitgevoerd, ondersteund drie parttime medewerkers.
Vanuit deze missie stelt de Prostaatkankerstichting zich ten doel:
1. Het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting.
2. Het bevorderen van (individueel) lotgenotencontact tussen (ex)patiënten met prostaatkanker en hun
naasten.
3. Belangenbehartiging voor (ex)patiënten en naasten: de beste zorg toegankelijk voor iedereen.
4. Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar prostaatkanker.
De Prostaatkankerstichting tracht deze doelen onder meer te bereiken door:
•
Participatie in de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).
•
Het bevorderen van een goede samenwerking met andere organisaties, waaronder de
wetenschappelijke verenigingen en collega-patiëntenorganisaties.
•
Invloed uitoefenen en de stem van de patiënt laten horen bij beleidsmakers en
zorgverzekeraars.
•
Het patiëntbelang inbrengen bij richtlijnontwikkeling en bij het vaststellen van kwaliteitscriteria.
•
Het opzetten en beheren van netwerken ten behoeve van lotgenotencontact.
•
Het verstrekken van voorlichting en informatie aan donateurs en andere belangstellenden.
•
Het organiseren van landelijke en regionale voorlichtingsbijeenkomsten.
•
Het zo nodig inschakelen van deskundigen.
2. Financiering
Subsidie
Om haar activiteiten te kunnen realiseren, ontvangt de Prostaatkankerstichting gelden vanuit
verschillende kanalen, waarbij KWF de belangrijkste financier is. De subsidie van KWF wordt via NFK
uitgekeerd. Daarbij mag de stichting rekenen op financiële steun vanuit de Nederlandse overheid via
Fonds PGO, één van de uitkeringsinstanties van het Ministerie van VWS . Naast deze subsidies is de
Prostaatkankerstichting afhankelijk van donateursbijdragen en giften.
Sponsoring
Farmaceutische bedrijven sponseren projecten onder de daarvoor in ons land gebruikelijke voorwaarden
ter vermijding van belangenverstrengeling en ter waarborging van de zelfstandigheid en
onafhankelijkheid van PKS. In 2020 is PKS door twee farmaceutische bedrijven gesteund.
Astellas Pharma B.V. heeft een bijdrage van € 12.500,00 geleverd aan de organisatie van een webinar
over beweging bij prostaatkanker en o.a. nieuwe behandelmogelijkheden. Omdat een fysieke
donateursdag niet mogelijk was, heeft PKS het programma gewijzigd in een online alternatief.
IPSEN heeft in 2020 € 7.500,00 bijgedragen aan de ontwikkeling van de Prostaatkankerwijzer.
Sanofi heeft de Prostaatkankerstichting voorzien van een nieuwe levering van 1.250 exemplaren van de
succesvolle uitgave speciaal voor partners van patiënten “Prostaatkanker heb je niet alleen”.
Andere overeenkomsten die de Prostaatkankerstichting in 2020 is aangegaan met de farmaceutische
industrie hebben betrekking op de inzet van ervaringsdeskundigheid van vrijwilligers. Vrijwilliger Ad
Sitsen heeft op basis van een overeenkomst vier (deels digitale) bijeenkomsten bijgewoond voor de
Strategische Patiëntenadviesraad van Janssen Cilag. Zijn onkosten en bestede uren zijn vergoed aan de
Prostaatkankerstichting.
Ook voor Janssen Cilag heeft vrijwilligster Ans de Visser haar expertise ingezet bij een internationale
focusgroep voor partners van patiënten. De bijeenkomst vond digitaal plaats en voor haar bestede uren
heeft de stichting eveneens een vergoeding ontvangen.
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Giften en donaties
Het Dr. C.J. Vaillantfonds heeft in 2020 een donatie gedaan aan de Prostaatkankerstichting van
€ 7.500,00. Deze bijdrage wordt besteed aan de bewustwordingscampagne die we in 2021 weer zullen
oppakken.
Ook Stichting Salem Ermelo heeft bijgedragen aan deze campagne. De Prostaatkankerstichting ontving
een donatie van € 10.000,00.
Voor deze bewustwordingscampagne heeft de Prostaatkankerstichting eveneens in 2020 een anonieme
donatie ontvangen van € 10.000,00.
Een totaaloverzicht van alle ontvangen donaties, schenkingen en nalatenschappen staat vermeld in het
financieel jaarverslag of jaarrekening.
3. De organisatie van de Prostaatkankerstichting
Bestuur:
De bestuurssamenstelling in 2020 was als volgt.
Kees van den Berg, voorzitter
Hoofdfuncties:
Directeur MBM BV te Harderwijk
Directeur Groenhout Holding BV te Lopik-Van den Berg Hardhout BV-Uvo Lopik BV
Directeur GWW Houtimport BV te Lopik
Nevenfuncties:
Voorzitter Prostaatkankerstichting
Penningmeester BC MAF te Teuge
Commissaris H2O Hattem Heerde Oldebroek
Penningmeester Proeverij De Ontmoeting, Ermelo
Jan Philipsen, penningmeester
Nevenfunctie:
Penningmeester VvE de Kolk te Heerhugowaard
Rien Knol, secretaris en bestuurslid lotgenotencontact
Nevenfuncties:
Als vrijwilliger:
Beheerder kerkelijk centrum “de Drie Ranken” in Apeldoorn. Het uitvoeren van bardiensten tijdens
activiteiten (gemiddeld één à twee dagdelen per week). Koster tijdens kerkdiensten (gemiddeld één à
tweemaal per maand).
Will Jansen, bestuurslid regiozaken
Nevenfunctie:
Vice Chairman Europa Uomo
Gerard van Dam, bestuurslid kwaliteit van zorg en voorzitter kwaliteitsgroep
Nevenfuncties:
Voorzitter Beheervereniging Zandkastelen Almere (tot november 2020)
Penningmeester VvE Zandkastelen de Hoek Almere
Harry Boogh, bestuurslid vrijwilligerszaken en contactpersoon redactie Nieuws
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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 de Prostaatkankerstichting zijn belegd bij de ruim
100 vrijwilligers. Zonder hun inzet en gedrevenheid is de stichting niet in staat haar werkzaamheden uit
te voeren op het niveau waarop dit nu gebeurt. De Prostaatkankerstichting vraagt van haar vrijwilligers
een serieuze inspanning en ondersteunt hen in hun taak door goede opleidingsmogelijkheden en een
netwerk van kennis. De persoonlijke ervaringen van de vrijwilligers op het gebied van prostaatkanker zijn
waardevol voor andere lotgenoten. Ook steeds meer partners van patiënten kiezen ervoor om vrijwilliger
te worden. Dit heeft ermee te maken dat er steeds meer aandacht is voor de behoefte aan aandacht en
zorg voor de naasten van patiënten. Alle vrijwilligers ontvangen een reis- en onkostenvergoeding. Voor
de administratie maakt PKS gebruik van het systeem Declaree.
Commissies binnen PKS:
Naast de bestuursleden (ook allen vrijwilliger) zijn de vrijwilligers globaal verdeeld over de volgende vier
aandachtsgebieden:
• Kwaliteitsgroep
• Redactie
• 0800-groep
• Regionale activiteiten
Ook in 2020 werd PKS bij het uitvoeren van haar beleid ondersteund door drie parttime
beroepskrachten. Een beleidsmedewerker kwaliteit van zorg, een communicatieadviseur 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.
De Prostaatkankerstichting 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.
4. Kerntaken en activiteiten
De onder punt 1 vermelde doelstellingen van de stichting vertalen zich naar de volgende kerntaken en
activiteiten:
4.1. Voorlichting en informatievoorziening
Nieuws Magazine
Nieuws Magazine verschijnt viermaal per jaar in een oplage van ongeveer 6.750 ex. Het grootste deel
gaat naar de ruim 3.500 donateurs, de overige exemplaren worden verspreid in ziekenhuizen, zowel
naar de specialisten als in wachtkamers als inkijkexemplaren. Zo realiseert PKS een nog groter bereik
dan alleen haar donateurs.
Professionalisering vrijwilligers
In 2020 heeft PKS een aantal activiteiten uitgevoerd ter bevordering van het kennisniveau van haar
vrijwilligers. Via een webinar zijn de vrijwilligers bijgepraat over de visie en standpunten van PKS.
Een aantal vrijwilligers hebben meegedaan aan de workshops Samen Beslissen en Expertzorg van NFK.
Elke twee maanden verstuurt PKS een vrijwilligersnieuwsbrief met informatie vanuit het bestuur en
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activiteiten die op stapel staan. Deze nieuwsbrief vervult ook een verbindende rol tussen bestuur en
vrijwilligers en tussen de vrijwilligers onderling.
Hosting en restyle website en verzending digitale nieuwsbrief
In 2020 is de website van PKS geheel vernieuwd en aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Er
zijn vier digitale nieuwsbrieven verzonden naar donateurs en abonnees.
Ontwikkeling www.prostaatkankerwijzer.nl
Hoe hebben patiënten hun behandeling ervaren en welke invloed heeft deze op hun kwaliteit van leven?
Met de ontwikkeling van de Prostaatkankerwijzer heeft PKS in deze behoefte kunnen voorzien. Op
www.prostaatkankerwijzer.nl vertellen mannen in openhartige interviews over hun ervaring met
verschillende behandelingen en de gevolgen ervan op hun kwaliteit van leven.
Thema’s die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld intimiteit en seksualiteit, angsten en zorgen,
energieniveau en relatie met gezin en familie. Per behandeling kan de kijker die video’s selecteren
waarover hij de ervaringen van anderen wil horen. De selectie van patiënten is zo gedaan, dat zoveel
mogelijk patiënten hun eigen situatie kunnen herkennen in de interviews. Alle interviews zijn door een
team van deskundigen zorgvuldig gescreend; namen van ziekenhuizen/behandelaren worden niet
genoemd.
(Online) communicatie, website en media uitingen
In 2020 heeft de Prostaatkankerstichting weer veel (online) communicatie ingezet. Een overzicht van
alle vermeldingen is te vinden op onze website: In de media | Prostaatkankerstichting.
4.2. Lotgenotencontact
Organisatie regionale lotgenotenbijeenkomsten
Na een drukke eerste tweeënhalve maand van 2020 op het gebied van bijeenkomsten, zorgde corona
ervoor dat deze activiteit vrijwel stil kwam te liggen. PKS heeft vrijwilligers gestimuleerd om over te gaan
op digitaal (lotgenoten)contact. Daartoe heeft PKS de vrijwilligers geïnformeerd over de cursussen die
PGO Support biedt op dat terrein. In de regio Noord-Holland is dit als eerste gelukt. Deelnemers waren
enthousiast en sommigen gaven zelfs de voorkeur aan digitale bijeenkomsten boven de fysieke. Het
inloophuis zal dus samen met PKS beide varianten blijven organiseren.
Hulplijn en lotgenotencontact 0800-groep
Vrijwilligers van de 0800-groep bemensen het telefoonnummer 0800-999 2222. Deze gratis lijn is
geopend op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.30 uur en op dinsdag- en
donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. Lotgenoten kunnen hier terecht met vragen aan
ervaringsdeskundigen. Voor partners van patiënten die vragen hebben, zijn er op bepaalde dagdelen
partnervrijwilligers beschikbaar. In 2020 zijn er 659 telefoongesprekken binnengekomen en 187 vragen
beantwoord van mensen die contact hebben gezocht via lotgenoot@prostaatkankerstichting.nl.
Daarnaast hebben nog 168 mensen een vraag gesteld via het contactformulier van de website.
4.3. Belangenbehartiging
Optimalisatie prostaatkankerzorg door expertzorg, kwaliteitstransparantie en kwaliteitsevaluatie
De op belangenbehartiging gerichte activiteiten vonden in 2020 grotendeels online plaats, ten gevolge
van de coronamaatregelen. Concrete voorbeelden van de impact die de Prostaatkankerstichting
gerealiseerd heeft:
• Kwaliteit MRI-diagnostiek
In november 2019 werd in de module ‘diagnostiek’ van de multidisciplinaire richtlijn Prostaatcarcinoom
de aanbeveling opgenomen om bij mannen met een verdenking op prostaatkanker eerst een prostaatMRI uit te voeren in plaats van meteen een biopsie.
De Prostaatkankerstichting is kritisch over de vraag of er in alle ziekenhuizen state-of-the art apparatuur,
expertise en infrastructuur beschikbaar is om prostaat-MRI’s van een voldoende hoogstaand
kwaliteitsniveau te kunnen bieden. De noodzaak van kwaliteits- en volumecriteria voor een kwalitatieve
implementatie heeft de Prostaatkankerstichting bij de wetenschappelijke vereniging (NVvR) gelegd. De
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NVvR heeft een werkgroep geïnstalleerd en zal naar verwachting in de loop van 2021 uitsluitsel geven.
• Transparantie, leren en verbeteren
Vanuit een bestuurspositie bij Egidius Zorgconcepten heeft de Prostaatkankerstichting in 2020 sturing en
invulling gegeven aan de uitwerking van het kwaliteitsconcept voor prostaatkankernetwerken.
Deelnemende netwerken maakten een start met de kwaliteitsverbeteringscyclus: het delen en bespreken
van prestatieresultaten om te leren en de kwaliteit te verbeteren.
• Koploperziekenhuizen voor prostaatkankeroperaties
Deelden en bespraken de kwaliteitsprestaties met de Prostaatkankerstichting. Mogelijkheden voor
kwaliteitsverbetering werden uitgewisseld.
• Visieontwikkeling
Aan de basis van de activiteiten van de Prostaatkankerstichting ligt een visie over de kwaliteit van
prostaatkankerzorg vanuit patiënten perspectief. In 2020 is gestart met het actualiseren van het eerste
visiedocument uit 2017, om aan te sluiten bij de huidige stand van zaken en formulering van actuele
doelstellingen. Ook de vroege opsporing van prostaatkanker is betrokken in deze visieontwikkeling.
Adequate afhandeling PSA-meting en verwijzing van mannen met prostaatkanker door huisartsen
PKS ontving signalen dat huisartsen verschillend omgaan met een verzoek van een man om een
PSA meting. Met soms grote gevolgen, bijvoorbeeld als een tumor te laat ontdekt wordt en een
genezende behandeling soms niet meer mogelijk is. Reden voor PKS om contact te zoeken met het
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van de huisartsen.
De huidige NHG-Standaard Mictieklachten bij mannen, bijlage Prostaatcarcinoom stamt uit 2014 en is,
gezien de vele nieuwe ontwikkelingen, niet meer actueel. Dit leidt ertoe dat er ook bij de huisartsen veel
onduidelijkheid is over hoe om te gaan met een verzoek tot een PSA meting.
Door een sterke lobby richting het NHG heeft PKS ervoor gezorgd dat de herziening van de standaard
nu met voorrang geagendeerd staat. Tevens heeft PKS één van haar vrijwilligers kunnen aansluiten als
deelnemer aan de werkgroep die zich met deze herziening gaat bezighouden.
PSMA consortium en forum
Om de kennis en ervaring rond de toepassing van PSMA te bundelen, is in 2015 het PSMA forum NL
opgericht. Het PSMA forum NL is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen specialisten en
onderzoekers uit Nederlandse medische centra met als doel PSMA diagnostiek en therapie zo goed en
efficiënt mogelijk in te zetten. Er zijn nu meer dan 40 medisch specialisten vanuit verschillende
disciplines aangesloten bij het PSMA forum NL. In 2020 kreeg de Prostaatkankerstichting het verzoek
om aan te sluiten bij het forum en secretaris Rien Knol heeft hieraan gehoor gegeven. Vooral ook omdat
PSMA technieken steeds verbeteren, en er nog veel te verbeteren valt, ook voor wat betreft het meer
standaard toepassen van die PSMA technieken. En dat is zeker in het belang van de (toekomstige)
patiënt.
Participatie NFK projecten
De Prostaatkankerstichting heeft in 2020 deelgenomen aan de volgende werkgroepen/raden.
Raad Belangenbehartiging
Werkgroep expertzorg
Werkgroep Samen Beslissen
Werkgroep geneesmiddelen
PKS is agendalid van de werkgroep Wetenschappelijk onderzoek
In 2020 heeft PKS meegedaan aan drie grote uitvragen via de NFK-tool Doneer je Ervaring (DJE).
- Gevolgen van de coronacrisis voor kankerpatiënten, wat is jouw ervaring? (april 2020)
- Verhoogd risico op kanker: wat vind jij van de informatievoorziening en ondersteuning (oktober 2020)
- Kankerzorg in de anderhalve meter samenleving, wat is jouw ervaring (december 2020)
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4.4. Stimuleren wetenschappelijk onderzoek
Steeds vaker wordt de Prostaatkankerstichting gevraagd om steun te verlenen aan wetenschappelijke
onderzoeken die tot doel hebben om bij te dragen aan het verbeteren van de diagnostiek, behandeling
en (na)zorg voor patiënten met prostaatkanker. In 2020 heeft de stichting aan 21 projectvoorstellen haar
steun betuigd en in zes gevallen vond actieve participatie plaats in een onderzoeksproject. De
Prostaatkankerstichting is een vrijwilligersorganisatie en daarom vraagt het beleid geen actieve
participatie van vrijwilligers in onderzoeken. Sinds 2020 staat dit standaard zo vermeld in de
steunbrieven. Als een vrijwilliger echter door zijn persoonlijke situatie nauw bij het onderzoek betrokken
is, is actieve participatie uiteraard zeer welkom. Over sommige onderzoeksprojecten verschijnen
artikelen in Nieuws Magazine om de donateurs te informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van prostaatkanker. De Prostaatkankerstichting is agendalid van de werkgroep Wetenschappelijk
onderzoek.
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

10.352

8.363

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen

3.190
3.792

135
24.231
6.982

24.366

Liquide middelen

203.732

315.528

Totaal

221.066

348.257

31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserves

54.109
135.110

54.109
22.696
189.219

76.805

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden

Totaal

19.373

25.088

3.707
8.767

3.344
243.020
31.847

271.452

221.066

348.257
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Staat van baten en lasten over 2020
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

132.225
9.748
60.000
232.676
2.862

80.000
60.000
200.160
-

111.473
25.000
55.000
191.073
46.915

437.511

340.160

429.461

Lasten
Lotgenotencontact
Informatievoorziening
Belangenbehartiging
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

75.835
111.948
65.753
25.534
46.027

107.000
73.950
72.500
20.000
101.000

116.302
172.854
137.152
24.093
28.057

Som der bedrijfslasten

325.097

374.450

478.458

Netto resultaat

112.414

-34.290

-48.997

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere fondsenwervende organisaties
Overige baten

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve doelstelling
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum

87.414
25.000

-48.997
-

112.414

-48.997
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Kasstroomoverzicht over 2020

€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor
Afschrijvingen
Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van handelsdebiteuren
Afname (toename) van overige vorderingen
Toename (afname) van overige schulden

2020
€

€

2019
€

112.414

-48.997

3.215

-

-3.055

7.509

20.439
-239.605

-13.693
199.041
-222.221

192.857

-106.592

143.860

-5.204

-3.893

Mutatie geldmiddelen

-111.796

139.967

Verloop mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode
Toename (afname) van geldmiddelen

315.528
-111.796

175.561
139.967

Geldmiddelen aan het einde van de periode

203.732

315.528

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Prostaatkankerstichting 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
Omtrent de activiteiten van Prostaatkankerstichting is in artikel 2 van de statuten het volgende bepaald:
a. het bevorderen van (individueel) lotgenotencontact in het hele land tussen (ex)patiënten met
prostaatkanker en hun naasten;
b. het verstrekken van informatie en voorlichting;
c. belangenbehartiging voor (ex)patiënten;
d. 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.
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 bedrijfsmiddelen
€
Stand per 1 januari 2020
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

14.976
-6.613

Boekwaarde per 1 januari 2020

8.363

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

5.204
-3.215

Saldo mutaties

1.989

Stand per 31 december 2020
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

20.180
-9.828

Boekwaarde per 31 december 2020

10.352

Dit betreft de door de stichting aangeschafte ICT apparatuur en programmatuur.

Vlottende activa
Vorderingen
31-12-2020
€

31-12-2019
€

3.190

135

Handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

3.792

24.231

1.775
409
1.608

7.639
12.004
4.588

3.792

24.231

12.179
190.013
1.540

9.122
70.013
236.393

203.732

315.528

Overige vorderingen
Overige
Overige
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen donaties
Vooruitbetaald Twinningproject
Vooruitbetaald Egidiusproject

Liquide middelen
ING Betaalrekening
ING Spaarrekening
Rabobank

18

Prostaatkankerstichting
te Utrecht

31-12-2020
€

31-12-2019
€

54.109

54.109

110.110
25.000

22.696
-

135.110

22.696

2020
€

2019
€

22.696
87.414

71.693
-48.997

110.110

22.696

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

25.000

-

Stand per 31 december

25.000

-

31-12-2020
€

31-12-2019
€

19.373

25.088

3.707

3.344

1.526
4.861
2.000
380

231.540
3.600
7.445
435

8.767

243.020

Stichtingskapitaal
Stand per 31 december
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve doelstelling
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum

Bestemmingsreserve doelstelling
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling
Stand per 31 december
Bestemmingsreserve 25-jarig jubileum

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Overige schulden
Vooruitontvangen Lutetiumproject
Reservering vakantiegeld
Accountantskosten
Vooruitontvangen bedragen
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

132.225
9.748
60.000
232.676
2.862

80.000
60.000
200.160
-

111.473
25.000
55.000
191.073
46.915

437.511

340.160

429.461

132.225

80.000

111.473

9.748

-

25.000

60.000

60.000

55.000

205.176
27.500

200.160
-

189.073
2.000

232.676

200.160

191.073

2.862
-

-

40.327
6.588

2.862

-

46.915

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere fondsenwervende organisaties
Overige baten

Baten van particulieren
Donateursbijdragen
Baten van bedrijven
Bijdragen sponsoren
Baten van subsidies van overheden
Subsidie Min. VWS / PGO
Baten van andere fondsenwervende organisaties
Subsidie NFK / KWF
Bijdrages sponsoren

Overige baten
Twinningproject
Egidiusproject
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Besteed aan doelstellingen
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

20.319
548
6.189
4.723
44.056

17.500
30.500
29.000
13.000
17.000

17.593
31.946
30.325
16.584
19.854

75.835

107.000

116.302

44.970
15.544
9.081
6.727
3.570
32.056

30.000
14.950
2.000
4.000
23.000

51.019
14.441
48.491
58.903

111.948

73.950

172.854

17.770
2.862
2.020
856
171
18
42.056

17.000
4.500
51.000

16.947
40.327
3.585
4.953
57
2.342
6.588
62.353

65.753

72.500

137.152

Lotgenotencontact
Kosten vrijwilligers
Donateursdag
Lotgenotenbijeenkomsten / Voorlichtingsbijeenkomsten
Hulplijn / Sociale media
Uitvoeringskosten

Informatievoorziening
Magazine print en digitaal
Website en internet
Logboek PK
Communicatie en representatie
Presentatie film en DVD
Promotiemateriaal
Uitvoeringskosten

Belangenbehartiging
Promotiemateriaal
Twinning project
Bijdragen en donaties
Reis- en verblijfkosten
Kwaliteit van pkzorg
Werkconferentie concentratie prostaatkankerzorg
Egidiusproject
Uitvoeringskosten
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Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

5.534
20.000

20.000

4.093
20.000

25.534

20.000

24.093

46.027

101.000

28.057

Wervingskosten
Directe verwervingskosten
Uitvoeringskosten

Kosten beheer en administratie
Uitvoeringskosten
Utrecht, 10 mei 2021
ProstaatKankerStichting.nl
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