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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

! Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Mevrouw M.A. Pond-Wrinn

Mevrouw J.A. Orf

Mevrouw M. Uson-Laurel

Filipijnen, Congo, Venezuela, Oekraïne, Malawi, Guatamala en nog vele andere landen

1

1

Gezondheid - Patiënten en families

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Stichting Kinder Kanker Genezing

www.kinderkankergenezing.nl

Fascinatio Boulevard 200, 3065 WB Rotterdam

info@kinderkankergenezing.nl
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de#instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Het helpen van kinderen met kanker of met andere chronische ziektes of beperkingen 
in de hele wereld én het helpen van hun ouders;
Het ondersteunen van andere niet-gouvernementele organisaties of andere 
organisaties zonder winstoogmerk wereldwijd met eenzelfde of een soortgelijke missie.

De focus van de werkzaamheden van Stichting Kinder Kanker Genezing ligt met name 
op de volgende projecten en missies:
 
ANGEL WISHES 
Medische behandeling of chemokuur, fysieke en emotionele steun voor kinderen met 
kanker of chronische ziekten in ontwikkelingslanden 
 
FAMILIEHULP 
Medische en hygiënische zorg en voeding voor families met een ernstig ziek kind in 
ontwikkelingslanden 
 
ZOMERKAMP 
Kamp voor ernstig zieke kinderen om weer eens aan activiteiten deel te kunnen nemen 
en om lotgenoten te ontmoeten 
 

De inkomsten van Stichting Kinder Kanker Genezing worden gegenereerd vanuit eigen 
fondsenwerving; het werven van donateurs die bereid zijn het goede werk van Stichting 
Kinder Kanker Genezing te ondersteunen met een maandelijkse, structurele, gift. 
Daarnaast is er een inkomstenstroom van Bijzondere giftgevers. Dit zijn bijvoorbeeld 
mensen die nalaten aan de stichting of bij leven een bijzondere grote gift of schenking 
doen.
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Het totaal van de beloning aan de leden van het bestuur van de Stichting over 2020 
bedraagt nihil (2019: idem). Er zijn geen leningen/voorschotten verstrekt aan 
bestuurders.

- Suntown Camp Foundation inc. / Ondersteuning voor de medische behandeling van    
   kinderen met kanker of andere chronische ziektes
- Suntown Camp Foundation inc. / HOPE Bank Blood Drive
- Suntown Camp Foundation inc. /Ondersteuning summer fun activity & suntown camp
- Kythe Foundation / Donatie Adopt-A-Patient Programma
- Kythe Foundation / Donatie Covid-19 Survival Fund
- Kythe Foundation / Donatie Kythe’s Summer Camp
- Upright Africa / Chirurgische missies in Kaziba, Lwiro and Idjwe Island
- Upright Africa / Diverse medische missies
- Children’s Hope Fund Hong Kong, Ltd. / Toezicht KKG Azië programma ontwikkeling
   en toezicht
- Fundación Amigos del Niños con Cáncer Zulia / Vergoeding van kosten voor de 
   behandeling van kinderen met kanker
- All-Ukranian Charity Foundation “Krona” / Ondersteuning voor de medische 
   behandeling van kinderen met kanker of andere chronische ziektes
- Jaarlijks KKG Kerstproject in de Filipijnen 
- House of Hope Foundation for kids with cancer / Vergoeding van de distributie van   
   zorgpakketten voor kinderen met kanker
- Action for Progress / Ondersteuning voor kinderen met chronische  ziektes en hun
   ouders
- Transitions Foundation / Ondersteuning in de vorm van rolstoelen, medicatie en
   therapieën voor kinderen met kanker of andere chronische ziektes    
- Diversen

Stichting Kinder Kanker Genezing besteed de inkomsten o.a aan de volgende doelen:
 
ANGEL WISHES; Medische behandeling of chemokuur, fysieke en emotionele steun 
voor kinderen met kanker of chronische ziekten in ontwikkelingslanden
 
FAMILIEHULP; Medische en hygiënische zorg en voeding voor families met een 
ernstig ziek kind in ontwikkelingslanden  
 
ZOMERKAMP; Kamp voor ernstig zieke kinderen om weer eens aan activiteiten deel te 
kunnen nemen
 

https://www.kinderkankergenezing.nl/organisatie/onze-missie

https://www.kinderkankergenezing.nl/organisatie/jaarverslag

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

Balansdatum
–

–

+

+
+

+

+

+
+

++

+

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende#activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
$

$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$$$

$

$
$$$

$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

174

241

298.889
458.356

163.847

-134.627
-197.732

174

164.262
260.624

164.088

-134.627
-197.732

164.262

559

1.597

258.468

559

260.065

260.624

3
1

1
2

2
0

2
0

31-12-2020
31-12-2019 (*)

31-12-2020
31-12-2019 (*)

https://w
w

w.kinderkankergenezing.nl/serverspecific/_kkg/im
ages/File/2020annualreportStichtingKKG

.pdf
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# Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

+

+

+

+

+

+

275.623 1.000

620.712 705.963

896.335 706.963

896.335 706.963

896.335 706.963

2020 2019 (*)
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# Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

+ +

Lasten

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop#en#beheer

Voorlichting#en#bewustwording

Recreatie,#sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie#en#zending

Educatie,#opleidingen#en#cursussen

Lobby#en#belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.

347.927

27.483

799.312

35.695

-33.918

312.121

25.684

694.573

34.505

-40.374

373.650

50.252

423.902

195.493

161.275

356.768

2020 2019 (*)

https://www.kinderkankergenezing.nl/organisatie/jaarverslag Open

  

63.105 -27.984


