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Bestuur en ambassadeurs

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.

Het Bestuur bestaat uit:
J.G. Bakker (voorzitter) 
P. Leenders (secretaris)
J. Krijnen (penningmeester)
R. Snoeks (bestuurslid)
B. Groen (bestuurslid)

Ambassadeurs zijn:
R. Bakker-Schoonebeek (ambassadeur)
M. Bakker (ambassadeur / oprichter )
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De stichting Pixels tegen 

Darmkanker is elk jaar aanwezig 

op de Nationale 50 Plus Beurs in 

de Jaarbeurs Utrecht. Gedurende 

5 dagen gaven vrijwilligers van de 

stichting voorlichting en 

informatie over de ziekte 

darmkanker. Dit jaar kwam het 

bevolkingsonderzoek tegen 

darmkanker veel ter sprake. Naast 

het uitdelen van de 

voorlichtingsmaterialen, blauwe 

lintjes (het symbool van de strijd 

tegen darmkanker) konden 

bezoekers  blauw toiletpapier  

kopen om financieel de strijd  

tegen darmkanker te ondersteunen.
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Verslag van het bestuur.

zodoende zoveel mogelijk op te 
halen. Op deze avond is een vier 
gangen diner geserveerd door 
Hiltonhotel Amsterdam Schiphol 
en een veiling gehouden met 
als veilingmeester Alexander 
Pechtold. Voor haar inzet, om het 
bevolkingsonderzoek te realiseren, 
is op deze avond aan de minister 
van Volksgezondheid, mevrouw 
Edith Schippers, de Nationale 
Darmkanker Award uitgereikt. Het 
gala bracht totaal 112.675 euro op 
(inclusief veiling, loterij, giften e.d.). 
De kosten van zaalhuur, inrichting, 
licht en geluid, artiesten, dranken en 
spijzen, organisatie en voorbereiding 
etc. waren 52.313 euro, hetgeen 
uiteindelijk een nettoresultaat 
opleverde van  60.362 euro.

Jaarlijks worden er door vele 
organisaties benefietgala’s 
gehouden en dit resulteert in een 
zekere “galamoeheid” onder de 
bedrijven. Wil men bedrijven blijven 
interesseren om een tafel te kopen 
dan is het van groot belang om een 
kwalitatief hoogwaardige avond aan 
te bieden met goede entertainment 
en catering. Het blijft toch ieder 
keer een hele inspanning om 
voldoende bedrijven voor het gala te 
interesseren.

Ook in 2014 is het “Meerwandelen 
Evenement”, georganiseerd door de 
Lions Club te Haarlemmermeer, en 
werd voor de stichting een bedrag 
van 13.000 euro opgehaald, hetgeen 
begin 2015 is uitgekeerd.

Missie

De stichting “Pixels tegen 
Darmkanker” heeft als belangrijke 
missie het geven van voorlichting 
over darmkanker en het subsidiëren 
van wetenschappelijk onderzoek 
omtrent darmkanker. Om deze 
activiteiten te kunnen financieren 
worden jaarlijks diverse acties en 
evenementen georganiseerd. Het 
motto: “ Meer voorlichting is minder 
darmkanker “ staat hoog in het 
vaandel van de stichting

 
Voorlichting

In 2014 was de stichting aanwezig 
op diverse beursen zoals de 
50-Plus Beurs en de Nationale 
Gezondheidsbeurs in de Jaarbeurs te 
Utrecht. Op diverse manifestaties en 
bijeenkomsten werden presentaties 
gegeven over darmkanker en het 
lopende bevolkingsonderzoek. Het 
gedrukte voorlichtingsmateriaal 
wordt nu verstrekt op harde en 
overzichtelijke A-5 formaat kaarten 
met op iedere kaart een apart 
onderdeel over darmkanker. Deze 
kaarten geven kort en bondig de 
nodige informatie en worden beter 
gelezen dan brochures. Van deze 
kaarten zijn er inmiddels ca 10.000 
van verspreid. 
Na een korte vertraging is het 
landelijk bevolkingsonderzoek 
begin 2014 van start gegaan. 
Over dit onderzoek heeft de 
Stichting veel informatie gegeven. 
Over het moment dat men voor 
onderzoek wordt opgeroepen 

en wat het onderzoek inhoudt is 
nog veel onduidelijkheid. Tijdens 
voorlichtingen krijgen wij hier zeer 
veel vragen over. De overheid heeft 
enige tijd voorlichtingscampagnes 
gevoerd, hetgeen naar onze mening 
uitvoeriger had mogen zijn.

Ons grootste voorlichtingskanaal is 
onze website: “Stop Darmkanker.nl”. 
Door de start van het  
bevolkingsonderzoek en de jaarlijks 
ca 13.000 nieuwe gevallen van 
darmkanker is de vraag naar 
informatie zeer groot. De nieuw 
opgezette website blijkt een groot 
succes te zijn. Maandelijks wordt de 
site ca 14.000 maal bezocht. Naast 
voorlichting staat op de website ook 
de verantwoording van de besteding 
van de ontvangen gelden, voortgang 
van het gesponsorde  
wetenschappelijk onderzoek en 
overige activiteiten. In 2014 is totaal 
voor 17.824 euro aan voorlichting 
besteed. 

 
Fondsverwervingen

Op vrijdag 28 maart 2014 werd 
in het zalencomplex van de 
Amsterdam ArenA wederom een 
groots benefietgala voor circa 270 
gasten georganiseerd waarmee 
gelden werden opgehaald om onze 
activiteiten te financieren. Tijdens 
deze avond werden er optredens 
verzorgd door onder andere Karin 
Bloemen en Jeroen van der Boom. 
Aan veel bedrijven wordt gevraagd 
om hieraan belangeloos of tegen 
kostprijs aan mee te werken om 
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Op 6 oktober 2014 organiseerden 
studenten van de hogere hotelschool 
het Fight4Health diner in restaurant 
Duin en Kruidberg te Santpoort. 
De netto opbrengsten van dit 
evenement zijn ten goede gekomen 
aan de stichting en leverde een 
bedrag van 7.811 euro op.

 
Wetenschappelijk onderzoek

Het (co)sponsoren van  
wetenschappelijk onderzoek 
wordt gedaan in samenwerking 
met het Antoni van Leeuwenhoek 
te Amsterdam; hiermee heeft de 
stichting een beneficiair  
samenwerkingsverband. 

Als darmkanker matastaseert 
(uitzaait) dan is dat meestal dodelijk. 
Het onderzoek dat door de stichting 
gesponsord wordt kijkt naar twee 
aspecten van deze uitzaaiingen. 
Het eerste aspect onderzoekt de 
resultaten van de behandeling van 
uitzaaiingen in de buikholte dmv 
Hipec behandelingen.

Het tweede aspect van het onderzoek 
betreft  “ het colorectaal carcinoom 
en genexpressie.” In dit onderzoek 
wordt er gekeken of er verbanden 
bestaan tussen de opbouw van 
het genpatroon, actieve eiwitten, 
lokalisatie van de tumor, het risico 
op uitzaaiingen, de locatie van de 
uitzaaiingen en de prognose van 
de patiënt. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door arts-onderzoekers 
onder leiding van dr. Victor Verwaal 
is in 2014  voortgezet. Het bestuur 

wordt regelmatig geïnformeerd over 
de voortgang van het onderzoek. 
De resultaten zijn veelbelovend en 
het onderzoek zal in 2015 afgerond 
worden. Een verslag over het 
onderzoek staat op onze website.

In oktober 2014 heeft de Stichting 
in samenwerking met Congress 
Company en de Peritoneal Surface 
Oncology Group International het 
9th International World Congress 
on Peritoneal Surface Malignancies 
financieel gefaciliteerd. Dit 3-daags 
congres over Hipec behandelingen 
is in Amsterdam gehouden en 
werd door ca 420 specialisten uit 
40 landen bezocht. Gelijktijdig 
is een eendaags congres voor ca 
100 verpleegkundigen over dit 
onderwerp georganiseerd. Het 
geheel is succesvol verlopen en heeft 
uiteindelijk voor de stichting een 
positief resultaat opgeleverd.

 
Cijfers

Met diverse activiteiten en 
campagnes  werd dit jaar 133.218 
euro opgehaald.( in 2013: 88.393  
euro ). De doelstelling in 2014 van 
120.000  euro is hiermee gehaald. 
Na aftrek van 60.226 euro aan de 
projectgebonden kosten resteert een 
netto opbrengst bedrag van 72.992 
euro. ( dit is 100 % ).

Van dit bedrag is 2.417 euro aan 
diverse kosten voor de organisatie 
uitgegeven, hetgeen 3 % van de netto 
opbrengst is.

“Meer voorlichting is minder 
darmkanker “ staat hoog in het 
vaandel van de stichting.”

Voor voorlichting, onderzoek ed  kwam 
in 2014 : 70.287 euro beschikbaar, 
hetgeen 97% is van de netto opbrengst.

In 2014 was er een positief resultaat 
van 52.464 euro hetgeen toegevoegd is 
aan de algemene reserves. Hiermede 
is de algemene reserve per 31-12-2014 
gekomen op 78.633 euro ( was in 2013 
: 26.168 euro ). Deze reserve staat in 
2015 het bestuur ter beschikking om 
de doelstellingen van de stichting te 
realiseren.

In 2015 stelt het bestuur zich wederom 
ten doel om 120.000 euro aan nieuwe 
fondsen te verwerven.

Namens het Bestuur van de Stichting,

Hoofddorp, 29 juli 2015.     
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One team, one mission:
De missie van de 
stichting:

Pixels tegen Darmkanker is een kleine slagvaardige organisatie 
met een onafhankelijk bestuur. Pixels tegen Darmkanker wil een 
wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van de mensen die te 

maken krijgen met darmkanker. Wij willen op een basis van 
GUNNEN EN VERTROUWEN een band met onze  
donateurs creëren. Dit willen we realiseren door maximaal 
in te zetten op onze kernwaarden betrokkenheid,  

zorgvuldigheid, transparantie en dienstbaarheid.  
Bestrijding van darmkanker en vergroting van de  
kennis om het risico op darmkanker te beperken  
vereist wetenschappelijk onderzoek. Goede  
voorlichting, preventie en begeleiding van patiënten 

met darmkanker en hun omgeving kan de  
kwaliteit van leven aanmerkelijk verbeteren.  
Hiervoor zijn middelen en mensen  
noodzakelijk.

Pixels tegen Darmkanker 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 onderzoek de basis is 
voor de bestrijding van  

darmkanker. Onderzoek naar 
genezing, naar manieren ter 
voorkoming en naar een betere 
kwaliteit van leven. Wij 

richten ons primair op een 
positie binnen het  
wetenschappelijk 
darmkankeronderzoek. 
Wij zijn onafhankelijk, 

stimuleren innovatie, 
streven naar een 
goede reputatie en 
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een krachtig  
(donateurs)netwerk en  
hebben plezier in hetgeen wij 
doen. Daarom richten wij ons 
met onze projecten primair op 
organisaties die actief zijn op het 
gebied van wetenschappelijk onder-
zoek en secundair op 
organisaties die actief zijn in het  
begeleiden van patiënten en hun  
naaste verwanten. 

Pixels tegen Darmkanker ontvangt (nog) 
geen (overheid-) subsidies. Om onze  
missie te realiseren houden wij ons actief 
bezig met fondsenwerving onder meer door het 
organiseren van evenementen.

Kijk voor meer informatie op onze website:

www.stopdarmkanker.nl.
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Jaarrekening 
2014



Studenten Hotelschool voorop in de strijd!

Een groep studenten van de Haagse Hotel School hebben zich in het najaar van 2014 ingezet voor de strijd tegen 
darmkanker. gedreven door ene persoonlijk verhaal van een studtiegenoot organiseerden zijn een benefietavond 
in Duin en Kruidberg te Santpoort. Voor de avond maakten de chefs van het restaurant een heerlijk gezond 
culinair drie gangen diner. Gedurende de avond waren en optredens en presentaties. UIteindelijk werd er door de 
studenten een prachtig bedrag van € 7811,00 voor de strijd tegen darmkanker opgehaald.



Toelichting 31/12/2014 31/12/2013
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Toelichting

35.871

4 35.0000

1 3.5352.662

26.16878.631

3 26.16878.631

00.000.000 $0000.000+110%

2 57.63375.969

31/12/2014 31/12/2013

Activa (Bedragen in € 1)

Totaal

Handels en overige schulden

Handels en overige vorderingen

Reserves en fondsen

Passiva (bedragen in € 1)

Vlottende activa

Overige reserves

Totaal

Liquide middelen

Kortlopende schulden

61.16878.631

De Balans

Passiva (Bedragen in € 1)

61.16878.631



Staat van  
Baten en Lasten

Toelichting

35.871
6 -98.096-80.468

31/12/2014 31/12/2013

Activa (Bedragen in € 1)

Resultaat

Lasten

Baten

-9.70352.463

5 88.393132.931

Mutaties in de reserves
& fondsen

Ingehouden winst

-9.703

Bedragen in € 1

Resultaat boekjaar 2013

Stand per 31 december 2012 35.871

Resultaat boekjaar 2014

Stand per 31 december 2013

Stand per 31 december 2014

Toelichting

52.464

26.168

78.632

2
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CPM 2014 
Krasnapolsky Amsterdam
Van 9 tot en met 11 oktober 2014 vond in 
het Amsterdamse Krasnapolsky Hotel het 9e 
internationale CPM (Congress on Peritoneal Surface 
Malignancies) congres plaatst. Gelijktijdig werd 
er voor de verpleegkundigen ook een congres met 
beterkking tot het onderwerp georganseerd. Stichting 
Pixels tegen Darmkanker was formeel opdrachtgever 
van het congres. Gedurende het congres werd erveel 
kennis gedeeld over HIPEC. Met meer dan 400 
specialisten en meer dan 100 verpleegkundigen uit 
40 verschillende landen waren de congresdagen een 
enorm succes.
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Toelichting op de 
Jaarrekening

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 kostprijsmodel.
 
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 resultaat 
bestemming wordt via de post 
‘overige reserves’ verantwoord. 

Kortlopende schulden / 
vorderingen
Handels- en overige schulden/ 
vorderingen 

De handels- en overige  
schulden en vorderingen wor-
den opgenomen voor de reële 
waarde van de  
tegenprestatie. 

Som der baten en lasten
 
De baten en lasten worden 
toegekend aan de periode 
waarop zij betrekking  
hebben.

Algemene informatie

De Stichting Pixels tegen 
Darmkanker (“Stichting”) is 
een stichting, statutair  
gevestigd in de gemeente 
Haarlemmermeer. De stichting 
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  verkoop van diversen 
en het organiseren van 
evenementen en acties.

Conform het bepaalde in de 
statuten zal de bestuurs- 
vergadering de jaarrekening 
vaststellen in zijn  
jaarvergadering.
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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 € 68.067 en/of  
diensten worden verricht van 
minder dan € 22.689 per jaar, 
hoeft de Stichting ook geen  
aangifte omzetbelasting. Voor  
het jaarlijkse gala is  een ruling 
bij de Inspecteur der  
Omzetbelastingen aangevraagd. 
Hierdoor zijn deze baten  
vrijgesteld van BTW afdracht.
Giften aan de Stichting zijn voor 
de donateurs aftrekbaar voor de 
inkomstenbelasting en de  
vennootschapsbelastingen.
 
Kritische  
veronderstellingen en schat-
tingen 
 
In de toepassing van de  
grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling is vereist dat 
het bestuur 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-beheersing- en  
controlesystemen adequaat en 
effectief zijn.De jaarlijkse  
kascontrole is uitgevoerd door 
A.U.B Administraties te Hillegom. 
A.U.B heeft  de baten en lasten 
gecontroleerd, banksaldi ed. en 
de juiste verwerking hiervan.

Hoofddorp, 29 juli 2015
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Tijdens het jaarlijkse 
benefietgala tegen 
darmkanker in de 
Amsterdam ArenA werd 
€ 112.00 opgehaald
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Minster Edith Schippers van 
Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport ontving tijdens het gala 
de eerste Stop Darmkanker 
Award voor haar inzet voor de 
strijd tegen darmkanker



1. Handels- en overige vorderingen

Toelichting 31/12/2014 31/12/2013

 (Bedragen in € 1)

Overige vorderingen 3.5352.663

2. Liquide middelen

Toelichting 31/12/2014 31/12/2013

(Bedragen in € 1)

Overige vorderingen 57.63375.969

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 banksaldi per 31-12-2014 op de betaal- en  
spaarreking bij de ING-Bank.

Toelichting op de balans

De overige vorderingen betreffen twee te ontvangen bedragen inzake opbrengsten uit campagnes en 
rente van de spaarrekening, deze zijn begin 2014 ontvangen. 

De samenstelling van de liquide middelen is als volgt:
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De samenstelling van de handels en overige vorderingen is als volgt:



4. Handels & overige schulden

Het positieve resultaat over 2014 groot € 52.464 is geheel toegevoegd aan de post overige reserves. 

3. Overige reserves

Toelichting 31/12/2014 31/12/2013

(Bedragen in € 1)

Nog te betalen kosten 35.0000

De marktwaarde van de kortlopende verplichtingen wijkt niet materieel af van de boekwaarde per 31 
december 2014. 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. In 2014 is het in 2013 toegezegde bedrag van 35.000 aan de Antoni van 
Leeuwenhoek Foundation voldaan. Het was niet langer noodzakelijk om eventuele tekorten uit het in oktober 
2014 georganiseerde Hipec congres hiermee af te dekken.
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De samenstelling van de som der baten is als volgt:

Pag.  24

Toelichting

2.1106.412

13.0005.991

71.530114.535

31/12/2014 31/12/2013

Bedragen in € 1

Overige Baten 

Baten acties derden

Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit campagnes 

5. Toelichting op de staat van baten 
en lasten

Totaal 88.393132.931

1.7535.993

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:
Het geven van voorlichting over en het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker.

Ad (1) Baten uit eigen fondswerving
Deze baten komen voornamelijk uit giften en donaties van derden. 

Ad (2) Baten acties derden
Deze baten hebben betrekking op een donatie van € 5.991 van het fight4health diner dat georganiseerd werd 
door studenten van de Hotelschool Den Haag.

Ad (3) Baten uit campagnes
De baten uit campagnes heeft betrekking op de opbrengsten van een benefietgala dat gehouden werd op 28 
maart 2014 in de Amsterdam ArenA.

Ad (4) Overige baten
Dit betreft ontvangen rente op de bankrekeningen en een betaling voor een stand op het Hipec congres en 
overigen.

1

2

3

4
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Op zaterdag 17 mei 2014 gaf 
Wethouder Adam Elzakalai, 
wethouder economie, sport 
en cultuur het startschot 
voor alweer de 7e editie van 
Meerwandelen. Sinds enkele 
jaren wordt er tijdens het 
evenement geld ingezameld 
voor de strijd tegen 
darmkanker. Meerwandelen 
2014  leverde maar liefst 
13.000 euro op voor de strijd 
tegen darmkanker.
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De samenstelling van de handels en overige vorderingen is als volgt:

Toelichting

35.5000

19.23817.824

31/12/2014 31/12/2013

Bedragen in € 1

Wetenschappelijk onderzoek

Besteed aan doelstellingen

Voorlichting

6. Lasten

5

6

3.3542.417

--

40.00460.227

Overige kosten

Kosten acties derden

Werving Baten

Campagnes en inhuur 

7

8

9

54.738

43.35863.644

Totaal som der lasten 98.09680.468

17.824



Er zijn bij de Stichting geen personeelsleden in loondienst. De bezoldiging van de bestuurders is nihil.
In 2014 zijn aan SoMunicate B.V, werkzaamheden uitbesteed in verband met de organisatie en voorbereiding 
van diverse activiteiten en acties.

Ad (5) Wetenschappelijk onderzoek
In verband met het organiseren van het Hipec congres en de daaraan verbonden mogelijke financiële 
consequenties zijn in 2014 vooralsnog geen bedragen beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. 
Het in 2013 toegezegde bedrag van 35.000 euro is eind 2014 aan de Antoni van Leeuwenhoek Foundation 
overgemaakt.
 
Ad (6) Voorlichting
De post voorlichting heeft betrekking op kosten die gemaakt zijn voor beurzen, zoals standhuur en 
voorlichtings- en informatie materiaal, bouwen en bijhouden de website etc.

Ad (7) Kosten acties derden
In 2014 zijn er geen kosten gemaakt op de post acties derden.
.
Ad (8) Campagnes
De post campagnes heeft met name betrekking op de kosten die gemaakt zijn voor het organiseren van het 
benefietgala in Amsterdam ArenA.

Ad (9) Overige kosten
De post overige kosten heeft betrekking op bankkosten, jaarlijkse bijdrage van de Kamer van Koophandel en 
diverse kantoor- en overige kosten . 



De stichting was in januari 2014 succesvol 
aanwezig tijdens de Nationale 
Gezondheidsbeurs. De beurs was een stuk 
groter dan in 2013. Met een centrale plaats 
in de beurshal was er veel aanloop bij de 
stand. met name het in januari begonnen 
landelijk bevolkingsonderzoek leverde veel 
vragen op bij de bezoekers. Onze  
vrijwilligers deelden flyers uit en haalden 
enkele donaties op. 
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31/12/2014 31/12/2013

 (Bedragen in € 1)

Ten gunste- / ten laste van de overige reserves -9.70352.464

Jaarverslag  
2014
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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 2014 ad 
€ 52.464 ten gunste te brengen van de ‘overige reserves’. 
In de bestuursvergadering van 29 juli 2015 zijn de jaarstukken goedgekeurd en vastgesteld. 

Overige gegevens
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Jaarverslag  
2014
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“Via het online 
platfom 
stopdarmkanker.nl 
bereiken we 
inmiddels meer 
dan 10.000 unieke 
bezoekers per 
maand!”



Stichting Pixels tegen Darmkanker
Allegondahoeve 94
2131 NC Hoofddorp
www.stopdarmkanker.nl


