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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

! Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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

Ferry van Schoonhoven

Fons Louter

Angela van ’t Slot

Annelies van der Vorm

Indonesie, Kenia, Kosovo, Malawi, Tanzania

1

9

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking

Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie

Michel van Schaik

overige bestuursleden Ad Antonisse, Wim Leereveld, Gita Galle

Stichting World Child Cancer - The Netherlands

www.worldchildcancer.nl

Heidelberglaan 25

info@worldchildcancer.nl
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de#instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

De stichting heeft ten doel dat alle kinderen met kanker gelijke toegang hebben tot zorg 
en behandeling waar ook ter wereld. Met name in de “low and middle income countries” 
(LMIC) hebben kinderren met kanker een overlevingskans van 10% in schril contrast 
met het overlevingscijfer van 80% in “high income countries” (HIC). De stichting 
faciliteert en financiert daartoe “Twinning” (samenwerkings) programma’s tussen top 
kinderkanker ziekenhuizen in HIC met ziekenhuizen in LIMC om kennis en kunde over 
te dragen in de ruimste zin van het woord. De focus ligt op de 6 geneesbare vormen 
van kinderkanker en in dit kader relevante activiteiten. Door kennis en kunde over te 
dragen en vroeg signaleren van kinderen met kanker wordt de overlevingskans van 
kinderen met kanker in LMIC sterk verhoogd en draagt de stichting bij aan een betere 
wereld. 

De Stichting werft fondsen om programma’s en projecten uit te voeren om kinderen met 
kanker in LMIC gelijke toegang te geven tot zorg en behandeling.!
De Stichting voert lobby uit op nationaal en internationaal niveau om kinderkanker op de 
(politieke) agenda te krijgen zodat meer kinderen met kanker toegang tot zorg en 
behandeling krijgen die dat nu niet hebben.  

De financiele middelen die de stichting ontvangt worden met name ingezet voor 
faciliteren en finacieren van Twinning programma’s met als doel:
- “Capacity Building”: training, opleiding en advies aan zorgprofessionals in LMIC op 
gebied van kinderkanker met een langduring effect.
- Opzetten en actualiseren van behandelprotocollen voor kinderen met kanker.
- Voorlichtingsprogramma’s voor ouders van kinderen met kanker.
- Gezamelijke research projecten op gebeid van kinderkanker met partnerziekenhuizen 
en onderzoekers in LMIC.
- Data management.

Fondsenwerving; vermogende particulieren, stichtingen en fondsen, bedrijven, acties 
derden en charity events.
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! Algemeen (vervolg)

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

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

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

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.

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 (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het bestuur is onbezoldigd.
Beloningsbeleid personeel in 2021 op basis van de CAO voor ziekenhuizen.

zie jaarverslag 2021, url hieronder

Het bestuur kent de financiele middelen toe aan programma’s en projecten, op basis 
van een project omschrijving en begroting die wordt opgesteld door de desbetreffende 
projectleider. Programma’s en projecten worden op basis van een toetsingsregelement 
en beleid geaccordeerd en een compliance en integriteits adviseur houdt toezicht op dit 
proces en de uitvoering van programma’s en projecten. 
De stichting werft zowel geoormerkt als niet geoormerkt geld voor de projecten. Gezien 
het langdurig karakter van de twinning programma’s worden de totaal gealloceerde 
gelden gereserveerd op een bankrekening en gedurende het programma uitgekeerd op 
basis van de werkelijke uitgaven.

https://www.worldchildcancer.nl/_files/ugd/
90ede4_b6a899d349034be685923b49d135856a.pdf

https://www.worldchildcancer.nl/_files/ugd/
90ede4_df3ce1ff657c4f9b960ac75bbfabad53.pdf

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

Balansdatum
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+

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende#activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden
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Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

1.374.523
995.944

125.538
10.366

1.578.617

78.556
-18.671

0

1.578.617
987.639

1.578.617

1.453.079
977.273

1.578.617

13.482

974.157

0

987.639

987.639

3
1

1
2

2
0

2
1

31-12-2021
31-12-2020 (*)

31-12-2021
31-12-2020 (*)
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# Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

+

+

+

+

+

+
179.989 37.751

179.989 37.751

18.390 29.360

875.284 1.089.919

1.073.663 1.157.030

1.073.663 1.157.030

2021 2020 (*)
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# Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

+ +

Lasten

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop#en#beheer

Voorlichting#en#bewustwording

Recreatie,#sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie#en#zending

Educatie,#opleidingen#en#cursussen

Lobby#en#belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.

53.541

23.623

794.298

48.373

7.879

547.984

465.384

251.750

717.134

366.732

125.000

491.732

2021 2020 (*)

https://www.worldchildcancer.nl/_files/ugd/
90ede4_df3ce1ff657c4f9b960ac75bbfabad53.pdf

Open

279.365 609.046


