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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 darmkank-
er, alles in de ruimste zin des woords. Hierbij zijn voorlicht-
ing over darmkanker en financiering van wetenschappelijk 
onderzoek speerpunten in het beleid van de stichting.
Management

Het Bestuur bestaat uit:
M. Bakker (voorzitter)
P. Leenders (secretaris)
J. Krijnen (penningmeester)
R. Snoeks (bestuurslid)
B. Groen (bestuurslid)
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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, blau-
we lintjes (het symbool van de 
strijd tegen darmkanker) konden 
bezoekers speciale ontworpen 
wenskaarten kopen om financieel 
de strijd tegen darmkanker te 
ondersteunen.
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VERsLag Van hEt bEstuuR.Stichting PixelS tegen Darmkanker

De stichting “Pixels tegen 
Darmkanker” heeft als 
belangrijke missies het geven 
van voorlichting over darm-
kanker en het subsidiëren van 
wetenschappelijk onderzoek 
omtrent darmkanker. Om 
deze activiteiten te kunnen 
financieren worden jaarlijks 
diverse acties en evenement-
en georganiseerd. Het motto: 
“Meer voorlichting = minder 
darmkanker “ staat hoog in 
het vaandel van de stichting 
en levert ook resultaat op.

In 2013 was de stichting weer 
aanwezig op de 50 Plus Beurs en 
de Nationale Gezondheidsbeurs 
in de Jaarbeurs te Utrecht. Op 
diverse manifestaties werden 
presentaties gegeven waaronder 
in het Onze Lieve Vrouwengast-
huis te Amsterdam en de Lions 
Club te Hoofddorp. 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 
vinden gretig aftrek ( ook 
ziekenhuizen vragen hierom ). 
Van deze kaarten zijn er inmid-
dels vele duizenden verspreid. 
In 2013 hebben wij de brochure 
over damkanker herschreven.

Eind 2013 zou het landelijk 
bevolkingsonderzoek van start 
gaan, hetgeen door tegenval-
lende aanbestedingsresultaten 
vanuit de overheid uiteindelijk 
begin 2014 is geworden. Over 
dit onderzoek heeft de Stichting 
veel informatie gegeven. Ook de 
overheid heeft enige tijd 
voorlichtingscampagnes 
gevoerd, hetgeen naar onze 
mening erg beperkt was.

Ons belangrijkste 
voorlichtingskanaal is onze 
website: 

“Stop Darmkanker.nl”. Door de 
start van het bevolkings-
onderzoek en jaarlijks c.a. 13.000 
nieuwe gevallen van darmkanker 
is de vraag naar informatie zeer 
groot. Mede daarom hebben 
wij in 2013 een geheel nieuwe 
website gelanceerd met een zeer 
overzichtelijke indeling en zeer 
veel informatie, welke 
maandelijks c.a. 2.000 bezoekers 
trekt. 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.
Tegelijkertijd hebben wij onze 
werknaam “Stop Darmkanker” 
gelanceerd omdat deze naam 
onder het publiek beter aanslaat 
dan “Pixels tegen Darmkanker”.
Het opzetten en vervaardigen 
van deze nieuwe website is een 
zeer arbeidsintensief project 
geworden, maar heeft 
uiteindelijk een prachtig resul-
taat opgeleverd. Gelijktijdig zijn 
diverse acties ondernomen om 
de ANBI-status van de stichting 
te continueren.

Op vrijdag 15 maart 2013 werd 
in het nieuwe zalencomplex van 
de Amsterdam ArenA een groots 
benefietgala voor c.a. 230 gasten 
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georganiseerd waarmee gelden 
werden opgehaald om onze 
activiteiten te financieren. Aan 
veel bedrijven wordt gevraagd 
om hieraan belangeloos of tegen 
kostprijs aan mee te werken om 
zodoende zoveel mogelijk op te 
halen. Op deze avond is een vier 
gangen diner geserveerd en is 
opgetreden door o.a. Hind en 
werd een veiling gehouden met 
als veilingmeester Alexander 
Pechtold. De avond bracht totaal 
ca. 71.530 euro op (inclusief 
veiling, loterij, giften e.d.). De 
kosten van zaalhuur, inrichting, 
licht en geluid, artiesten, dran-
ken en spijzen, organisatie en 
voorbereiding etc. waren ca. 
40.000 euro, hetgeen uiteindelijk 
een nettoresultaat opleverde van 
ca. 31.530 euro.
Tijdens het “Meerwandelen 
Evenement”, georganiseerd door 
de Lions Club te Haarlemmer-
meer, werd voor de stichting 
een bedrag van13.000 euro 
opgehaald. Het (co)sponsoren 
van wetenschappelijk onderzoek 
wordt gedaan in samenwerking 
met het Antoni van 
Leeuwenhoek te Amsterdam, 
waarmee de stichting een ben-
eficiair samenwerkingsverband 
heeft. 

Dit jaar is een bedrag van 35.000 
euro gedoneerd voor 
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het onderzoek naar “het 
colorectaal carcinoom en gen-
expressie”, dat wordt uitgevoerd 
onder leiding van dr. Victor 
Verwaal. 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 
bestuur wordt regelmatig 
geïnformeerd over de voortgang 
van het onderzoek. De resultaten 
zijn veelbelovend en het
onderzoek wordt in 2014 voort-
gezet. Een uitgebreid verslag 
over het onderzoek staat op 
onze website.
In oktober 2013 heeft de 
Stichting aan Congress Company 
in ‘s Hertogenbosch opdracht 
verstrekt voor het organiseren 
van het 9th International World 
Congress on Peritoneal Surface 
Malignancies. Dit congres wordt 
in oktober 2014 in Amsterdam 
gehouden en geheel ingevuld 
door de Peritoneal Surface 
Oncology Group International. 
Met diverse activiteiten en cam-
pagnes  werd dit jaar 88.393 euro 
opgehaald.( in 2012: 115.452 
euro ). De doelstelling in 2013 
van 100.000 euro is niet gehaald. 
Dit komt mede door de enigszins 
tegenvallende

opbrengst van de tafelverkoop 
bij het benefietgala.
De economische recessie kan 
hierin een rol spelen. Na aftrek 
van 40.004 euro aan de project-
gebonden kosten resteert een 
netto bedrag van 48.389 euro. ( 
= 100 % ). Van dit bedrag is 3.354 
euro aan diverse kosten voor de 
organisatie uitgegeven.( = 7 %).
Voor voorlichting en onderzoek 
kwam in 2013 : 45.035 euro bes-
chikbaar ( = 93 %).
In 2013 was er een negatief 
resultaat van 9.073 euro hetgeen 
ten laste komt van de algemene 
reserves. Hiermede is de 
algemene reserve per 31-12-
2013 gekomen op 26.168 euro 
( was in 2012 : 35.871 euro ). 
Deze reserve staat in 2014 ter 
beschikking om de doelstellingen 
van de stichting te realiseren.

Ondanks de moeilijke 
economische tijden zullen het 
bestuur en de ambassadeurs 
zich wederom inspannen om in 
2014  minimaal 120.000 euro op 
te halen. 

Namens het Bestuur van de 
Stichting,
Hoofddorp, 31 juli 2014
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“HET DELEN VAN 
INFORMATIE ZAL 
IN DE  
TOEKOMST
RESULTEREN IN 
MINDER 
DARMKANKER”
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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 GUN-
NEN 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 onder-
zoek 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 darmkanker 
onderzoek. Wij zijn 
onafhankelijk, stimuleren 
innovatie, streven naar een 
goede reputatie en 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 onderzoek 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 evene-
menten.
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Hoeveel personen krijgen per jaar te 
maken met darmkanker in Nederland?

Dat zijn ongeveer 34 
mensen per dag! 

Onverklaarbaar gewichtsverlies.

Gedurende lange tijd buikpijn/ 
buikkrampen of een opgezwollen gevoel.

Vermoeidheid die niet overgaat.

Veranderde stoelgang, zoals langdurig 
aanhoudende diarree of obstipatie. 

Bloed bij de ontlasting.

Slijm bij de ontlasting. 

Wat zijn enkele symptomen?
Hoe ontwikkelt darmkanker zich?

darm

Poliep groei

1
De meeste vormen van darmkanker 
beginnen met de groei van poliepen. Van 
de 1000 poliepen ontwikkelen zich ca. 25 
tot darmkanker.

2
Wanneer een poliep zich kan 
ontwikkelen tot een darmtumor, groeit 
deze door verschillende weefsellagen.

3
Uiteindelijk kan de tumor nabijgelegen 
lymfe-en bloedvaten  bereiken en is er 
een kans dat het zich kan uitbreiden 
naar de lymfeklieren en andere delen 
van het lichaam.

Wie krijgen er darmkanker?

90%

MEER DAN:
van de mensen die te maken 

krijgt met darmkanker is:

50 jaar
en ouder.

Het blauwe lintje is het 
symbool van de strijd 
tegen darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker.
Vanaf januari 2014

Voor iedereen van 55 - 75 jaar

Elke twee jaar ontvangt u een 

uitnodiging

Makkelijk om te doen en zonder kosten

Pijnloos onderzoek

Voor een gezonde toekomst! ca. 12.500 mensen

per jaar

Preventieve screening. 

Omdat darmkanker zich in stilte kan 
ontwikkelen is preventieve screening 
belangrijk! 

20%

Erfelijke darmkanker.

80%

Familiair

Niet
Familiar

Do’s en don’ts darmkanker.

roken
(te veel) alcohol
overgewicht
(te veel) rood vlees

gezond lichaamsgewicht
voldoende lichaamsbeweging
gezond voedingspatroon

Deze voorlichtingsflyer is een initiatief van Stichting Pixels tegen Darmkanker
www.pixelstegendarmkanker.nl - info@pixelstegendarmkanker.nl

Met circa 12.500 patiënten per jaar is darmkanker is één van de 
meest voorkomende kankervormen in Nederland.

iFob test, spoort onzichtbaar 
bloed op.

95%
negatief

5%
positief

Spuit met test vloeistof

Schroefkap met verzameltip

Stichting PixelS tegen Darmkanker
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Activa (bedragen in € 1) Toelichting 31/12/2013 31/12/2012

Vlottende activa

Handels en overige vorderingen

Liquide middelen

TOTAAL

1

2

3.535

57.633

61.168

0

35.871

35.871

Stichting PixelS tegen Darmkanker

Pasiva (bedragen in € 1) Toelichting 31/12/2013 31/12/2012

Reserves en fondsen

Kortlopende schulden

Handels en overige schulden

TOTAAL

4

26.168

35.000

61.168

35.871

0

35.871

Overige reserves 3 26.168 35.871
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Bedragen in € 1 Toelichting 31/12/2013 31/12/2012

Baten

Lasten

RESULTAAT

5

6

88.393

-98.096

-9.703

115.452

-94.812

20.640

batEn En LastEn

MutatIEs In DE REsERVEs 
& FOnDsEn

Bedragen in € 1 Ingehouden winst

Resultaat boekjaar

Stand per 31 december 2012

Resultaat boekjaar

TOELICHTING

20.640

35.871

-9.703

2

Stand per 31 december 2011 15.231

Stand per 31 december 2013 26.168



tOELIChtIng OP DE 
JaaRREKEnIng

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
Hierna volgt een uiteenzetting van de grondslagen voor waard-
ering 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 opge-
nomen 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 opge-
nomen tegen reële waarde van de tegenprestatie.
Toevoegingen aan en vrijval van deze voorziening worden ver-
antwoord 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.  

Som der baten
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 Haarlemmer-
meer. 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 bestuursvergadering 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. fond-
swerving 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. Voor  het jaarlijkse gala is  een ruling bij de 
Inspecteur der Omzetbelastingen aangevraagd. Hierdoor zijn de baten vrijgesteld van BTW afdracht. Giften aan de 
Stichting zijn voor de donateurs aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelastingen.

Kritische veronderstellingen en schattingen 
In de toepassing van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling is vereist dat het bestuur in bepaalde geval-
len 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 effec-
tief zijn. De jaarlijkse kascontrole is uitgevoerd door A.U.B Administraties te Hillegom. Een goedkeurende verklaring van 
A.U.B. is als bijlage in dit verslag opgenomen.

Hoofddorp, 31 juli 2014
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Het jaarlijkse benefietgala ter afslu- iting 
van de internatiionale maand tegen 
darmkanker maart werd in 2013 voor de 
eerste keer succesvol georganiseerd in 
de Amsterdam ArenA. De gala avond met 
optre- dens van onder ander Hind en 
zandkunstenaar Gert van der Vijver en een 
veiling onder leiding van Alexander 
Pechtold resulteerde in een opbrengst van 
€ 75.000.
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1919

Tijdens de viering van het 
honderd jarig bestaan van het 
Antoni van Leeuwenhoek in 
Amsterdam stond de cheque 
overhandiging van Pixels tegen 
Darmkanker aan het onderzoek 
van dr. Verwaal centraal. De 
stichting doneerde namens alle 
donateurs een bedrag van 
€ 35.000. Dit geld komt geheel 
ten goede aan het onderzoek: 
Het colorectaal carcinoom en 
genexpressie.’ 



hanDELs & OVERIgE 
VORDERIngEn

De samenstelling van de handels en overige vorderingen is als volgt:
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Bedragen in € 1 31/12/2013 31/12/2012

Overige vorderingen 3.535 0

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

Bedragen in € 1 31/12/2013 31/12/2012

Liquide middelen 57.633 35.871

LIQuIDE MIDDELEn
De samenstelling van de liquide middelen als volgt:

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 31-12-2013 op de ING-bank.



OVERIgE REsERVEs
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(in € 1)

Het negatieve resultaat over 2013 groot  - 9.703 is geheel in mindering gebracht op de overige reserves. 

hanDELs & OVERIgE 
sChuLDEn
De samenstelling van de handels- en overige schulden is als volgt:

Bedragen in € 1 31/12/2013 31/12/2012

Nog te betalen kosten 35.000 0

De marktwaarde van de kortlopende verplichtingen wijkt niet materieel af van de boekwaarde per 31 december 
2013. 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. Dit bedrag heeft betrekking op de schenking 2013 aan het aan Antoni van Leeuwenhoek. In ver-
band met het te organiseren congres in 2014 is in overleg met AvL  besloten dit bedrag voorlopig te reserveren 
om mogelijke tekorten uit het congres hiermee af te dekken.



batEn

De samenstelling van de handels en overige vorderingen is als volgt:
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Bedragen in € 1 31/12/2013 31/12/2012

Baten uit eigen fondsenwerving (1)

Baten acties derden (2)

Baten uit campagnes (3)

TOTAAL

1.753

13.000

71.530

88.393

5.877

10.217

98.871

115.452

Overige baten (4) 2.110 487

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 onder-
zoek 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 € 13.000,= van de Lions club Hoofddorp.

Ad (3) Baten uit campagnes
De baten uit campagnes heeft betrekking op de opbrengsten van een benefietgala einde maart 2013 in de Am-
sterdam ArenA.

Ad (4) Overige baten
Dit betreft ontvangen rente  op de bankrekeningen en verkoop van kaarten ed.
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2013
JAARVERSLAG

De stichting was in januari 2013 
succesvol aanwezig tijdens de 
Nationale Gezondheidsbeurs. 
Alle bezoekers van de beurs 
ontvingen in de beurstas die werd 
uitgedeeld namens de stichting 
het voorlichtingsboekje:
“Wat is darmkanker;” Met meer 
dan 11.000 mensen die het 
boekje ontvingen was het voor de 
stichting een uiterst succesvolle 
beurs!
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LastEn
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Bedragen in € 1 31/12/2013 2012

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN

Wetenschappelijk onderzoek (5)

Voorlichting (6)

35.500

19.238

30.500

21.519

54.738 52.019

De samenstelling van de lasten is als volgt:

WERVING BATEN

Kosten acties derden (7)

Campagnes en inhuur (8)

-

40.004

1.535

39.870

3.354 1.388Overige kosten (9)

42.79343.358

SOM DER LASTEN 98.096 94.812



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 M. Bakker ingehuurd voor de organi-
satie en voorbereiding van diverse activiteiten.

Ad (5) Wetenschappelijk onderzoek
De kosten m.b.t. wetenschappelijk onderzoek betreft een gift van € 35.000 aan het Nederlands Kanker Instituut te 
Amsterdam en een bijdrage van € 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 in 2012 gemaakt zijn door CMadvies inzake uitgevoerde 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 en 
diverse kantoorkosten. 
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JAARVERSLAG
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OVERIgE gEgEVEns 
(In € 1)
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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 2013 ad € -9.703 ten 
laste van de ‘overige reserves’ te brengen. 
In de bestuursvergadering van 31 juli 2014 zijn de jaarstukken goedgekeurd en vastgesteld. 

Bedragen in € 1 31/12/2013 2012

Ten gunste-/ ten laste van de overige reserves -9.703 20.640
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In oktober 2013 hield voorzitter 
Marthen Bakker samen met MDL 
arts Jeroen Janssen tijdens een 
feestelijke cheque overhandiging 
een bevlogen presentatie over
de stichting. Jeroen Jansen gaf 
de gasten uitgebreid voorlichting 
over de ziekte darmkanker en het 
bevolkingsonderzoek darmkanker 
dat in januari 2014 zal starten.
De presentatie was extra feestelijk 
omdat de stichting uit handen van 
de Lions Haarlemmermeer een 
cheque van 13.000 euro ontving 
ten behove van de missie en doel- 
stellingen van de stichting.
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JAARVERSLAG
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