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Stop 
Darmkanker 
Nederland
Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de 

stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel 

dichtbij had meegemaakt. Via de stichting wil hij iets terug doen voor 

de mensen die tegen deze ziekte vechten, de artsen, die de patiënten 

(proberen te) genezen dan wel er alles aan doen om het leven van 

patiënten zo aangenaam mogelijk te maken en de onderzoekers, die 

onderzoek doen naar preventie en behandelmethoden van dikke 

darmkanker. 

Jaarlijks krijgen meer dan 16.000 mensen in Nederland te maken 
met de ziekte darmkanker. Bij circa 40 procent hiervan wordt de 
ziekte te laat ontdekt. 

Stop Darmkanker Nederland zet zich in voor het vergroten van de 
overlevingskansen van mensen met darmkanker, een betere kwaliteit 
van leven voor deze personen en uiteindelijk minder mensen met 
darmkanker. Wij zijn er van overtuigd dat preventieve voorlichting en 
gericht wetenschappelijk onderzoek de basis is voor de bestrijding van 
darmkanker. Dit stichting is onafhankelijk, stimuleert innovatie, en er 
wordt gestreefd naar een goede reputatie en een krachtig (donateurs) 
netwerk.

Stop Darmkanker Nederland heeft de afgelopen jaren al veel bereikt. Zo 
is de stichting mede verwantwoordelijk voor het feit dat in Nederland 
een landelijke darmkanker screening is ingevoerd. 

Wij organiseerden een internationaal congres op het gebied van 

HIPEC. Een zeer specifieke operatie techniek voor de behandeling van 

uitgezaaide darmkanker. Het congres werd bezocht door meer dan 

400 artsen en specialisten uit de hele wereld. In samenwerking met het 

Antoni van Leeuwenhoek en het Catharina ziekenhuisen in Eindhoven 

zijn wij in staat om diverse wetenschappelijke onderzoeken voor de 

verbetering van de behandeling van darmkankerpatiënten financieel te 

ondersteunen.

Op het gebied van voorlichting geeft Stop Darmkanker presentaties 

door het hele land. Samen met enkele artsen wordt  op deze manier 

effectief voorlichting geven over darmkanker. Het ontstaan ervan en 

waar je op moet letten om het mogelijk voor te zijn. Naast presentaties 

is de stichting met een team vrijwlligers actief op vele beurzen in het 

land om het brede publiek informatie te geven over de ziekte en om 

een luisterend oor te bieden aan mensen die met de ziekte te maken 

hebben gehad. 

Ons online platform www.stopdarmkanker.nl wordt maandelijks 

door meer dan 14.000 mensen bezocht. Op sociale media 

brengen wij mensen met elkaar in contact en worden de 

volgers geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom 

darmkanker.

Stop Darmkanker Nederland ontvangt (nog) geen (overheid-) 

subsidies. Om de missie te realiseren houdt de stichting zich 

actief bezig met fondsenwerving. De club van 500 is een van deze 

manieren om de doelstellingen te bereiken.

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van 

de informatie op uw steun rekenen?

Bestuur en ambassadeurs van Stop Darmkanker Nederland.



Voorlichting tijdens de 
nationale 50plus beurs.

CLUB 
VAN 500
Stop Darmkanker Nederland weet zich gesteund door de vrijwillige inzet van haar 

bestuur en ambassadeurs. De stichting wil de komende jaren hier meer vorm 

aangeven en ook e.e.a. terug kunnen doen voor de particulieren en bedrijven die 

de stichting een warm hart toe (willen) dragen. Stop Darmkanker Nederland heeft 

om deze rede de ‘Club van 500’ opgericht.  De club is een vriendennetwerk van 

bedrijven en particulieren die de stichting een warm hart toedragen. 

Met het lidmaatschap van de Club van 500 krijgt u toegang tot dit inspirerende 

netwerk en levert een structurele bijdrage aan de strijd tegen darmkanker. Met 

uw steun kan de stichting zich actief blijven inzetten voor meer voorlichting over 

darmkanker en het steunen van gericht wetenschappelijk onderzoek. 

Stop Darmkanker Nederland houdt niet alleen de hand op, maar u krijgt als lid 
van de Club van 500 er ook iets voor terug.

- Uitnodiging voor bijzondere netwerkbijeenkomsten

- Mogelijkheid tot het krijgen van voorlichtingspresentatie op locatie

- Vermelding op de Stop Darmkanker Club van 500 website.

- Aandacht voor uw steun / bedrijf op Sociale media en de homepage van

Stop Darmkanker

- Officieel certificaat van lidmaatschap

- Korting op de Stop Darmkanker Fundraising Night.

- Inspraak in de bestedingen van de gelden van de stichting.

Dankzij de ANBI status van Stop Darmkanker Nederland is uw steun fiscaal aftrekbaar 

en daarom wellicht nog interessanter! Dit betekent dat de overheid onze stichting/ 

fonds erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het doel van 

onze stichting dient inderdaad het algemeen belang en er is bij de stichting geen 

winstoogmerk. Donateurs en vrienden van Stop Darmkanker Nederland mogen hun 

gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Het lidmaatschap van de Club van 500 bestaat uit een donatie van 500,00 euro aan 

de stichting. De donatie kan worden voldaan per incasso of bankoverschrijving. U 

ontvangt van de stichting een factuur voor uw eigen administratie.  

Wenst u een digitale versie te ontvangen van ons jaarverslag en de bestedingen? 

Stuur dan gerust een mail naar contact@stopdarmkanker.nl. U ontvangt dan zo snel 

mogelijk een digitaal exemplaar in uw mailbox.

Uw steun wordt met de uiterste zorg besteed. Wij hopen dat wij u binnen onze 

club van 500 mogen verwelkomen en zijn u bij voorbaat dankbaar voor de 

steun! 

Minister Schippers (VWZ) tijdens 
de Stop Darmkanker Fundraising Night.

" De club van 500 is voor mij de juiste manier om het 

belangrijke werk en de initiatieven van Stichting Stop 

Darmkanker Nederland structureel te ondersteunen. "

- Bob van Gulik -
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In Actie.
De afgelopen jaren is Stichting Stop Darmkanker 

Nederland actief geweest op vele vlakken. Van 

het geven tot presentaties aan het brede publiek, 

landelijke media aandacht, participeren in sport 

evenemenemten, spreken in het Europarlement, 

het presenteren van een voorlichtingsboekje 

en het organseren van vele bijzondere benefiet 

evenmenten. Vele mogelijkheden zijn reeds 

aangegrepen om darmkanker aandacht te 

geven. De komende jaren wil Stop Darmkanker 

Nederland verder werken aan de strijd tegen 

darmkanker. Dat kan dankzij uw steun!

Ja, ik word graag vriend van Stop Darmkanker en wil lid worden van de Club van 500. Voor mijn steun 

ontvang ik: 

- Uitnodiging voor bijzondere netwerkbijeenkomsten
- Mogelijkheid tot het krijgen van voorlichtingspresentatie op locatie
- Vermelding op de Stop Darmkanker Club van 500 website.
- Aandacht voor uw steun / bedrijf op Sociale media en de homepage van Stop Darmkanker
- Officieel certificaat van lidmaatschap
- Korting op de Stop Darmkanker Fundraising Night. 

- Inspraak in de bestedingen van de gelden van de stichting van uit de Club van 500.

Ik machtig hierbij Stichting Stop Darmkanker, gevestigd, Allegondahoeve 94, 2131 NC te Hoofddorp,  om 

jaarlijks een bedrag van € 500,00 van mijn rekening af te schrijven. Voor uw eigen administratie ontvangt u 

vooraf een factuur van deze incasso.

Bedrijfsnaam:

Naam:   

Adres:   

   

E-mail adres:  

Telefoonnummer: 

IBAN:   

Plaats en datum:     Handtekening:

Voor uw eigen adminsitratie ontvang u een digitale kopie van dit formulier. Wanneer u het niet eens bent met deze afschrijving kunt 

u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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CONTACT
www.stopdarmkanker.nl

contact@stopdarmkanker.nl

 Allegondahoeve 944

  21312NC Hoofddorp  
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