Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Prostaatkankerstichting
4 1 2 1 7 3 6 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Godebaldkwartier 365
0 8 8 0 0 2 9 7 3 0

E-mailadres

secretariaat@prostaatkankerstichting.nl

Website (*)

www.prostaatkankerstichting.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 6 9 6 1 0 8 9
Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
3

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

1 0 4

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

C. van den Berg

Secretaris

M.C. Knol

Penningmeester

J. Philipsen

Algemeen bestuurslid

W.P.J. Jansen

Algemeen bestuurslid

H.P. Boogh

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

G. van Dam

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Prostaatkankerstichting heeft ten doel:
1. Het bevorderen van (individueel) lotgenotencontact in het hele land tussen (ex)
patiënten met prostaatkanker en hun naasten.
2. Het verstrekken van informatie en voorlichting.
3. Belangenbehartiging voor (ex)patiënten.
4. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar prostaatkanker.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Prostaatkankerstichting organiseert lotgenoten- en voorlichtingsbijeenkomsten.
Daarnaast is de 0800-groep actief in het beantwoorden van vragen die patiënten
stellen per telefoon of email.
De prostaatkankerstichting zet zich met een krachtige belangenbehartiging in voor de
hoogste kwaliteit prostaatkankerzorg, toegankelijk voor iedereen. Dit doet de stichting
niet alleen, maar trekt nauw op met de Nederlandse Federatie voor
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).
Viermaal per jaar verschijnt Nieuws Magazine, boordevol informatie over nieuwe
ontwikkelingen, ervaringsverhalen, columns en andere wetenswaardigheden.
Eveneens viermaal per jaar wordt de digtale nieuwsbrief verzonden naar alle donateurs
en website inschrijvers.
De Prostaatkankerstichting stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar prostaatkanker
door middel van steunbrieven aan de onderzoekers.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

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.
Farmaceutische bedrijven sponseren projecten onder de daarvoor in ons land
gebruikelijke voorwaarden. Daarnaast heeft de Prostaatkankerstichting in 2020 enkele
donaties ontvangen van vermogensfondsen. Deze donaties zijn geoormerkt voor de in
2021 uit te rollen bewustwordingscampagne.

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De Prostaatkankerstichting besteedt haar inkomsten primair om de statutaire
doelstellingen te behalen. Dit gebeurt door deze doelstellingen te vertalen in
activiteiten. Een overzicht van deze activiteiten is te lezen in het jaarverslag 2020. Het
visiedocument "Visie op de prostaatkankerzorg in Nederland 2021" geeft richting aan
de activiteiten.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://prostaatkankerstichting.nl/wp-content/uploads/2021/03/
def_MR_PKS_beleidsplan_2021.pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuur en vrijwlligers doen hun werk voor de Prostaatkankerstichting onbezoldigd.
Zij ontvangen een onkostenvergoeding.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie url naar jaarverslag 2020.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://prostaatkankerstichting.nl/wp-content/uploads/2021/05/Ja
arverslag-Prostaatkankerstichting-2020.pdf

Open

De Prostaatkankerstichting heeft drie parttime medewerkers in dienst (0,6, 0,6 en 0,35
FTE). Zij vallen niet onder een CAO. Gegevens over hun beloning is terug te vinden in
de jaarrekening 2020.

Open

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

203.732

6.982

210.714

221.066

€

€

+

10.352

10.352

+

+

Zie url naar jaarrekening 2020.

Liquide middelen

Totaal

€

Effecten

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Financiële vaste activa

Voorraden

€

Materiële vaste activa

€

€

Immateriële vaste activa

31-12-2020

Activa

1 2 – 2 0 2 0

3 1 –

Balans

Balansdatum

2

€

€

€

€

31-12-2019 (*)

€

€

+

€

€

€

€

0

0

0

+

+

Totaal

Kortlopende schulden

Langlopende schulden

Voorzieningen

Bestemmingsfondsen

Overige reserves

Herwaarderingsreserve

Bestemmingsreserve

Continuïteitsreserve

Passiva
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€

€

€

€
135.110

54.109

31-12-2020

€

€

€

€

€

€

+

221.066

31.847

189.219

+

€

€

€

€

31-12-2019 (*)

€

€

€

€

€

€

+

0

0

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

60.000

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

232.676

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

292.676

€

Baten sponsorbijdragen

€

9.748

€

Giften en donaties van particulieren

€

132.225

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

2.862

Giften

€

135.087

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

+

+

€

+
0

€
€

+
0

+

+

€

437.511

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

253.536

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

46.027

Overige lasten

€

25.534

Som van de lasten

€

325.097

€

0

Saldo van baten en lasten

€

112.414

€

0

Som van de baten

Lasten

0

€

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Zie url naar jaarrekening 2020.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://prostaatkankerstichting.nl/wp-content/uploads/2021/05/Ja
arrekening-Prostaatkankerstichting-2020.pdf

Open

