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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. Hierbij zijn voorlichting over darmkanker en 
financiering van wetenschappelijk onderzoek speerpunten in het beleid van de 
stichting. 
 
 
 

Management 
 

Het Bestuur 
M. Bakker (voorzitter) 
P. Leenders (secretaris) 
J. Krijnen (penningmeester) 
R. Snoeks (lid) 
B. Groen (lid) 
 
 
 
 
 
Het bestuur tijdens Benefietgala 
 

 
 
v.l.n.r. Ron Snoeks, Paul Leenders, Marthen Bakker, Roelie Bakker – Schoonbeek, Gerard Bakker, Jan Krijnen en Bernd Groen 
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Verslag van het bestuur  
 

Het jaar 2012 was het derde volle jaar dat de Stichting actief was op het gebied 

van de strijd tegen darmkanker. Op allerlei fronten werden acties ondernomen 

onder het motto : “  Meer voorlichting = Minder darmkanker “. Naast het 

financieren van wetenschappelijk onderzoek is het geven van voorlichting over 

darmkanker één van de belangrijkste speerpunten van de Stichting. 

In 2012 was “Pixels tegen Darmkanker “ weer aanwezig op de 50 Plus Beurs en op 

de Nationale Gezondheidsbeurs, welke beide in het Jaarbeurscomplex te Utrecht 

plaatsvonden. Tijdens de beursdagen is er aan vele honderden bezoekers 

informatie verstrekt en lezingen gegeven over darmkanker en zijn duizenden 

folders en flyers uitgedeeld. Naast de gebruikelijke informatie is er veel 

voorlichting gegeven over en promotie gemaakt voor het landelijke 

bevolkingsonderzoek tegen darmkanker, dat in het najaar van 2013 zal gaan 

starten. Daarnaast werd er in diverse ziekenhuizen te Alkmaar, Amsterdam en 

Barendrecht deelgenomen aan voorlichtingsdagen. 

In de darmkankermaand maart is, in samenwerking met onze Belgische 

zusterorganisatie  “ Stop Darmkanker ” een campagne gevoerd in het Europees 

Parlement te Brussel. Aan alle parlementariërs zijn folders en blauwe lintjes 

uitgedeeld. De actie werd gesteund door de Europarlementariërs Wim Camp uit 

Nederland en Frida Brepoels uit België. Gelijktijdig is een persconferentie gegeven 

en is een internationaal platform “United Europe against Colon Cancer ” 

gelanceerd. Enige dagen later is onder de leden van de Tweede Kamer in den 

Haag een gelijksoortige actie georganiseerd en hebben ook zij informatie over de 

strijd tegen darmkanker ontvangen. Dit alles onder het motto “Meer voorlichting 

= Minder darmkanker”.  

Het bezoek aan onze website neemt steeds meer toe. Inmiddels is een 

bezoekersaantal van 10000 per maand niet ongebruikelijk. Om nog meer goede en 

overzichtelijke informatie te kunnen verstrekken is er in 2012 gestart met het 

vernieuwen van de gehele website. Een geheel vernieuwde voorlichtingsbrochure 

is geschreven en uitgegeven. Het bouwen en vullen van de website en het 

schrijven van de diverse brochures vraagt veel tijd en inspanning. In november 

2012 was de Stichting aanwezig in het tv-programma van Paul de Leeuw waarin 

de nodige aandacht aan darmkanker en het blauwe lintje werd besteed. In 2012 

werd totaal 21.519 euro aan voorlichting en brochures uitgegeven.   

Eind 2012 werd een donatie van 30.000 euro gedaan aan Het Antoni van 

Leeuwenhoek (voorheen Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek 

ziekenhuis, AvL) voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het 

gebied van darmkanker. Het onderzoek concentreert zich met name op  de 

behandelmethode van de ziekte darmkanker. Er wordt onderzoek gedaan naar 
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de ontwikkeling van de darmkankertumor. Deze ontwikkeling is per persoon 

verschillend. Door te onderzoeken hoe de ontwikkeling verloopt hopen de 

onderzoekers de darmkankertumor in een eerder stadium effectief aan te pakken. 

Op deze manier kan er een op de persoon toegespitste darmkanker behandeling 

worden ontwikkeld om de kansen op genezing te vergroten. Regelmatig voert de 

Stichting overleg met het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis over de voortgang 

van het onderzoek. 

In navolging van het succes in 2011 werd ook in maart 2012, in één van de hangars 

op de luchthaven Schiphol, een groots benefiet galadiner voor circa 260 gasten 

georganiseerd. De tafelverkoop, veiling en loterij brachten totaal ca 97.00 euro 

op. Na aftrek van kosten voor huur, inrichtingen, diner, artiesten, etc, etc, 

resulteerde een netto resultaat van ca 73.000 euro. De Lions Club Hoofddorp 

doneerde ook dit jaar een bedrag van 10.000 euro. Dit bedrag was de opbrengst 

van het jaarlijkse wandelevenement, Meewandelen. 

Met diverse activiteiten en campagnes ed. werd in 2012 totaal 115.452 euro aan 

baten opgehaald. Na aftrek van 41.405 euro aan projectgebonden kosten 

resteerde een netto bedrag van 73.560 euro ( = 100 % ). Hiervan werd 1388 euro (= 

2 % ) aan overige-, bankkosten ed. uitgegeven. Eén van de bestuursleden is één 

dag per week actief om alle activiteiten en projecten te organiseren, voor te 

bereiden, website te onderhouden ed. en ontvangt hiervoor een vergoeding. Deze 

vergoeding is opgenomen in bovengenoemde projectgebonden kosten. Voor 

onderzoek en voorlichting kwam dit jaar 72.659 euro (= 98 %) beschikbaar. Per 31 

december 2012 was er een batig saldo van 35.871 euro. Dit saldo wordt 

toegevoegd aan de reserves en zal weer in 2013 gebruikt worden om de 

doelstellingen van de Stichting te realiseren. 

In 2012 had de Stichting zich als financiële doelstelling gesteld om 100.000 euro op 

te halen. In totaal is er 114.964 euro opgehaald, waarmee deze doelstelling is 

bereikt.  

Ondanks de economische recessie, waardoor giften en donaties teruglopen, wil 

het bestuur van de Stichting zich voor 2013 weer inspannen om een bedrag van 

minimaal 100.000 euro op te halen. 

Namens het Bestuur van de Stichting, 

Hoofddorp,   1 juli 2013.   
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Balans 
 
 
 

ACTIVA

(in � 1)

Toe-

lichting

 31 december 

2012 

 31 december 

2011 

Vlottende activa

Liquide middelen 1 35.871 15.231

Totaal 35.871 15.231

PASSIVA

(in � 1)

Toe-

lichting

 31 december

 2012 

 31 december 

2011 

Overige reserves 2 35.871 15.231

Reserves en fondsen 35.871 15.231

Kortlopende schulden

Handels- en overige schulden 3 0 0

Totaal 35.871 15.231
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Staat van Baten en Lasten 
 
 

(in � 1)

Toe-

lichting

 31 december 

2012 

 31 december 

2011 

Baten 5 115.452 93.102

Lasten 6 -94.812 -82.762

Resultaat 20.640 10.340
 

 
 

 
 
 
 

Mutaties in de reserves en fondsen 
 
 

(in � 1) Ingehouden winst

Stand per 31 december 2010  4.891

Resultaat boekjaar  10.340

Stand per 31 december 2011  15.231

Resultaat boekjaar  20.640

Stand per 31 december 2012  35.871

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, 
verkoop diversen, organiseren van 
evenementen en acties. 
 
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 
grondslagen 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 staat van baten 
en lasten. 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 M 68.000 
en/of diensten worden verricht van 
minder dan M 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. 
Jaarlijks controleert de Kas-
commissie de baten en lasten en de 
juiste verwerking hiervan. 
 
 
Hoofddorp, 1 juli 2012 
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Toelichting op de balans 
 
1. Liquide middelen 
 
De samenstelling van de liquide middelen is als volgt: 
 

 
(in � 1)  2012  2011 

Liquide middelen 35.871 15.231
 

 

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. Het bedrag 
komt overeen met het banksaldo per 31-12-2012 op de ING-bank. 
 
 

2. Overige reserves 
(in � 1) 
 
Het resultaat over 2012 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)  2012  2011 

Nog te betalen kosten 0 0
 

 

De marktwaarde van de kortlopende verplichtingen wijkt niet materieel af van de 
boekwaarde per 31 december 2012. 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 

2012 

 31 december 

2011 

Baten uit eigen fondsverwerving (1) 5.877 26.682

Baten acties derden (2) 10.217 180

Baten uit campagnes (3) 98.871  66.240

Overige baten (4)  487 0

Som der baten 115.452 93.102

 
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, te 
weten voorlichting en het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar 
darmkanker. 
 
Ad (1) Baten uit eigen fondswerving 
Deze baten komen voornamelijk uit giften en donaties van derden. Uit de verkoop 
van kleding e.d. wordt ook enige baten gegenereerd.  
 
Ad (2) Baten acties derden 
Deze baten hebben voornamelijk betrekking op een donatie van M 10.000,= van 
de Lions club Hoofddorp. 
 
Ad (3) Baten uit campagnes 
De baten uit campagnes heeft betrekking op de opbrengsten van een 
benefietgala einde maart 2012 in een hangar op Schiphol Oost. 
 
Ad (4) Overige baten 
Dit betreft ontvangen rente  op de bankrekeningen. 
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6. Lasten 
 
De samenstelling van de lasten is als volgt: 

(in � 1)

 31 december

 2012 

 31 december

 2011 

Besteed aan doelstellingen

Wetenschappelijk onderzoek (5) 30.500 65.000

Voorlichting (6) 21.519 0

52.019 65.000

Werving baten

Kosten acties derden (7)  1.535 0

Campagnes en inhuur (8) 39.870 17.228

Overige kosten (9) 1.388 534

42.793 17.762

Som der lasten 94.812 82.762
 

Het aantal personeelsleden werkzaam bij de Stichting is nihil. 
De bezoldiging van de bestuurders is nihil. 
Sinds 1-7-2011 wordt voor een dag in de week  via SoMunicate B.V.de heer Bakker 
ingehuurd voor de organisatie en voorbereiding van diverse activiteiten. 
 

Ad (5) Wetenschappelijk onderzoek 
De kosten m.b.t. wetenschappelijk onderzoek betreft een gift van M 30.000 aan 
het Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam en een bijdrage van M 500,= voor 
het drukken van een proefschrift over darmkankeronderzoek.  
 
Ad (6) Voorlichting 
De post voorlichting heeft betrekking op kosten die gemaakt zijn voor beurzen, 
zoals standhuur en voorlichtings- en informatie materiaal, bouwen website etc. 
 
Ad (7) Kosten acties derden 
Deze post heeft betrekking op kosten die gemaakt zijn door CMadvies inzake 
mailingen. 
 
Ad (8) Campagnes 
De post campagnes heeft met name betrekking op de kosten die gemaakt zijn 
voor het organiseren van het benefietgala en inhuur.  
 

Ad (9) Overige kosten 
De post overige kosten heeft betrekking op bankkosten, jaarlijkse bijdrage van de 
Kamer van Koophandel. 
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Overige gegevens 
(in � 1) 

 
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 2012 ad M 20.640 toe te voegen aan de ‘overige reserves’.  
In de bestuursvergadering van 1 juli 2012 zijn de jaarstukken goedgekeurd en 
vastgesteld.  
 
 

 

(in � 1)

 31 december 

2012 

 31 december 

2011 

Ten gunste- / ten laste van de overige reserves 20.640  10.340
 

 
 
 
 

 
  

 


