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Profiel 
De Stichting Pixels tegen Darmkanker heeft ten doel: het als algemeen nut 
beogende instelling, op onbaatzuchtige wijze organisaties te ondersteunen, die 
zich richten op het bevorderen en ontwikkelen van de strijd tegen darmkanker, 
alles in de ruimste zin des woords.  
 
 

Management 
 

Het Bestuur 
J. Bakker (voorzitter tot 19 september 2010) 
M. Bakker (voorzitter vanaf 19 september 2010) 
P. Leenders (secretaris) 
J. Krijnen (penningmeester) 
R. Snoeks  
B. Groen 
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Verslag van het bestuur 
 

Na een aanloopperiode, is 2010 het eerste jaar waarin de Stichting “Pixels Tegen 

Darmkanker” zich nadrukkelijk is gaan profileren. Na het lanceren van de website in 

december 2009 zijn de activiteiten vooral gericht op het verkrijgen van naamsbekendheid 

van de Stichting. Hiervoor is  via Librium TV reclame gemaakt in het openbaar vervoer, 

reed een eigen team de Ride for the Roses en zijn diverse kanalen op internet 

ingeschakeld zoals Twitter en Facebook. Hierin zijn wij goed geslaagd. Het aantal 

bezoeken op onze internetsite is inmiddels gestegen tot circa 1.500 per maand.   

Gestart is met de verkoop van pixels op de website hetgeen in aanvang de nodige giften 

heeft opgeleverd. Het blijkt dat op langere termijn deze verkoop terugloopt en 

onvoldoende opbrengsten genereert. Daarom is besloten om ook aanvullende acties op te 

zetten om zo donaties binnen te halen. De acties van restaurant Aangenaam Verrast, de 

plaatselijke hockeyvereniging, de  fitnessclub club, ed leverden naast naamsbekendheid 

ook de nodige donaties op. In 2010 werd met verkoop van pixels, ondersteunende 

middelen en acties is in 2010 totaal 16.514 euro opgehaald. 

Op 14 september 2010 is door de voorzitter Jaap Bakker de eerste cheque van 5.000 euro 

aan het Nederlands Kanker Instituut (“NKI” ) overhandigd. Met dit bedrag wordt een 

onderzoek naar genexpressie in darmtumoren gesponsord. De Stichting is beneficiair 

partner van het NKI- AVL.  

Op 19 september 2010 overleed de initiatiefnemer van de Stichting, Jaap Bakker, op 62-

jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Vanaf laatstgenoemde datum is Marthen 

Bakker zijn vader als voorzitter van het bestuur opgevolgd. Het bestuur bestaat uit vijf 

onbezoldigde leden en wordt ondersteund door een aantal ambassadeurs en vrijwilligers.  

In de loop van 2010 is de website verbeterd en uitgebreid en richt zich nu ook op 

informatieve berichten en voorlichting over darmkanker. Met deze informatie  wil de 

stichting ook het preventieve karakter van de website benadrukken. Tevens is op de 

website een tijdelijk samenwerkingsverband aangegaan met de Belgische 

zusterorganisatie “Stop Darmkanker “ 

Eind 2010 is besloten om extra aandacht te besteden aan maart 2011, de jaarlijkse 

darmkankermaand. Voorbereidingen zijn gestart om via pers en media meer aandacht te 

besteden aan darmkanker. Voorts is gestart met de organisatie van een benefietdiner op 

31 maart 2011. Vele bedrijven en artiesten hebben belangeloos medegewerkt aan deze 

succesvolle avond. Met de verkoop van tafels, een veiling en een loterij werd circa 63.000 

euro opgehaald. 

De doelstelling om in 2010 een bedrag van 100.000 euro op te halen is niet helemaal 

gerealiseerd. Wij verwachten echter in 2011 het laatstgenoemde bedrag wel te behalen. 

 

Namens het Bestuur van de Stichting. 

Hoofddorp, 6 oktober 2011    
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Balans 
 
 

ACTIVA 
(in € 1) 

Toe-
lichting 

 31 december 
2010  

 31 december 
2009  

            
            
Vlottende activa           
Liquide middelen 1   6.672   1.701 

            
            
            
            
Totaal     6.672   1.701 

            
            

PASSIVA 
(in € 1) 

Toe-
lichting 

31 december 
 2010 

31 december 
 2009 

            
Overige reserves 2   4.891   -2.405 

            
Reserves en fondsen     4.891   -2.405 

            
Kortlopende schulden           
Handels- en overige schulden 3   1.781   4.106 

            
Totaal     6.672   1.701 
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Staat van Baten en Lasten 
 
 

(in € 1) 
Toe-

lichting 
 31 december 

2010  

 13 maart tot 
en met  

31 december 
2009  

        
        
Baten 5 16.514 1.701 

Lasten 6 -9.218 -4.106 

        
Resultaat   7.296 -2.405 

        
 

 
 
 
 

Resultaatbestemming 2010 
 
 
 

(in € 1)     2010 

        
Toevoeging/onttrekking aan:       
        
Overige reserves 2009     - 2.405 

Overige reserves toevoeging 2010       7.296 

        
Stand per 31 december 2010       4.891 

        
Toelichting     (2) 
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Toelichting op de jaarrekening 
 

  
Algemene informatie 
 
De Stichting Pixels tegen Darmkanker 
(“Stichting”) is een stichting, statutair 
gevestigd in de gemeente 
Haarlemmermeer.  
De vennootschap is ingeschreven op 
het adres Allegondahoeve 94 te 
Hoofddorp.  
De Stichting is opgericht op 13 maart 
2009. Het boekjaar loopt van 1 januari 
tot en met 31 december.  
 
De Stichting Pixels tegen Darmkanker 
heeft ten doel het ondersteunen van 
de strijd tegen kanker onder meer 
middels het verkopen van pixels. 
 
Conform het bepaalde in de statuten 
zal de bestuursvergadering de jaar-
rekening vaststellen in zijn jaar-
vergadering. 
 
 
Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling 
 
Algemeen 
 
Hierna volgt een uiteenzetting van de 
grond-slagen voor waardering van 
activa en passiva en bepaling van het 
resultaat van de Stichting. Deze 
grondslagen zijn in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen 
betreffende de jaarrekening zoals 
opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. 
 
De Stichting hanteert het historische 
kostprijs-model.  
 
 

 

 

 

 

Vlottende activa 
 
���� Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen en overlopende 
activa worden initieel opgenomen 
tegen reële waarde van de 
tegenprestatie. 
Toevoegingen aan en vrijval van 
deze voorziening worden 
verantwoord in de winst- en 
verliesrekening. Vervolgens worden 
de vorderingen en overlopende 
activa gewaardeerd tegen de 
kostprijs, verminderd met een 
voorziening voor oninbaarheid. 

 
���� Liquide middelen 
De liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de reële 
waarde, gewoonlijk gelijk aan de 
nominale waarde. 

 
Reserves en fondsen 
 
���� Overige reserves 
De overige reserves betreft een 
cumulatie van het jaarlijkse netto 
resultaat. 
De resultaatbestemming wordt via 
de post ‘overige reserves’ 
verantwoord.  

 
Kortlopende schulden 
 
���� Handels- en overige schulden 
De handels- en overige schulden 
worden opgenomen voor de reële 
waarde van de tegenprestatie.  
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Som der baten 
 
���� Som der baten 
De baten en lasten worden  
toegekend aan de periode waarop  
zij betrekking hebben. 

 
���� Belastingen 
De Stichting is een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). De 
Stichting hoeft geen aangifte op te 
stellen voor de omzetbelastingen, 
indien de donaties/giftes geen 
betrekking hebben op vergoeding 
van activiteiten. Indien v.w.b. 
fondswerving goederen worden 
verkocht voor minder dan € 68.000 
en/of diensten worden verricht van 
minder dan € 22.000 per jaar, hoeft 
de Stichting ook geen aangifte 
omzetbelasting op te stellen. 
Giften aan de Stichting zijn voor de 
donateurs aftrekbaar voor de 
inkomstenbelastingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kritische veronderstellingen en 
schattingen  
 
In de toepassing van de grondslagen 
van waardering en resultaatbepaling 
is vereist dat de directie in bepaalde 
gevallen gebruik maakt van 
schattingen, beoordelingen en 
veronderstellingen die van invloed 
kunnen zijn op de bedragen, de 
toelichtingen en andere informatie 
die in de jaarrekening zijn 
opgenomen. De feitelijke resultaten 
kunnen van deze schattingen en 
veronderstellingen afwijken.  
 
Risico Management 
 
���� Intern risicobeheersings- en 

controlesysteem 
Het bestuur van de Stichting is van 
mening, dat de interne risico-
beheersings- en controlesystemen 
adequaat en effectief zijn. 
 
Hoofddorp, 6 oktober 2011 
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Toelichting op de balans 
 
1. Liquide middelen 
 
De samenstelling van de liquide middelen is als volgt: 
 

 

(in € 1)            2010   2009  
                
Liquide middelen          6.672 1.701 

                
 
 

Ad Liquide middelen 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. De liquide middelen worden 
opgenomen tegen de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde. Het bedrag 
waarover maximaal risico wordt gelopen is gelijk aan de boekwaarde. 
 
 

2. Overige reserves 
(in € 1) 
 
Het resultaat over 2010 is geheel toegevoegd aan de overige reserves.  
 
 
3. Handels en overige schulden 
 
De samenstelling van de handels- en overige schulden is als volgt: 
 

 

(in € 1)            2010   2009  
                

Nog te betalen kosten         1.781   4.106 

                
 
 

De marktwaarde van de kortlopende verplichtingen wijkt niet materieel af van de 
boekwaarde per 31 december 2010. Gezien het feit dat de handels- en overige 
schulden een kortlopend karakter hebben, is de boekwaarde gelijk aan de reële 
waarde. De handels- en overige schulden zullen binnen de daarvoor geldende 
betalingstermijn worden voldaan. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten  
 
5. Baten 
 
De samenstelling van de som der baten is als volgt: 
 

(in € 1)           
 31 december 

2010  

 13 maart tot 
en met  

31 december 
2009  

                
Baten uit eigen fondsverwerving   14.296 1.701  

Baten acties derden         2.200 - 

Overige baten         18 - 
                

Som der baten         16.514 1.701  

                
                
Ad  Som der baten 
De door de Stichting verkregen middelen dienen zoveel als mogelijk is, te worden 
aangewend voor de doelstelling zoals in de paragraaf ‘Profiel’ is beschreven. 
 
6. Lasten 
 
De samenstelling van werving baten is als volgt: 
 
 

(in € 1)          31 december 2010  

 13 maart tot en 
met  

31 december 2009  

                  
Besteed aan doelstellingen             
Wetenschappelijk onderzoek       5.000   - 

                  
Werving baten               
Kosten acties derden       883   -   
Inkoop kleding       1.127   -   
Campagnes         1.943   -   
Overige kosten       265   4.106   
            4.218   4.106 

                  
Som der lasten         9.218   4.106 
 

Het aantal personeelsleden werkzaam bij de Stichting is nihil. 
De bezoldiging van de bestuurders is nihil. 
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Overige gegevens 
 
Statutaire bepaling betreffende de resultaatbestemming 
 
Conform de statuten staat het resultaat, dat uit de vastgestelde jaarrekening 
(artikel 11 lid 6) blijkt, ter beschikking van de bestuursvergadering van de 
Stichting Pixels tegen Darmkanker. 
 
Het Bestuur van de Stichting Pixels tegen Darmkanker stelt voor om het resultaat 
over de 2010 ad € 7.296 toe te voegen aan de ‘overige reserves’.  
In de bestuursvergadering van 4 augustus 2011 zijn de jaarstukken goedgekeurd 
en vastgesteld.  
 
 

 

(in € 1)           
 31 december 

2010  

 13 maart tot 
en met  

31 december 
2009  

                

Ten gunste- / ten laste van de overige reserves 7.296  - 2.405 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wielerteam Pixels tegen darmkanker. 
 

  

 


