
 

 

Toelichting op het financiële verslag 2014 

Inkomsten 

De totale baten bedroegen € 946.665, d.w.z. 158 % meer dan de baten in 2013. Deze forse stijging  is 

voor het grootste deel veroorzaakt door een gift ten bedrage van € 435.000 afkomstig van een 

particuliere schenker die de uitbreiding van onze activiteiten in Indonesië (waarover meer hieronder) 

zal ondersteunen. Exclusief deze donatie stegen onze baten in 2014 nog altijd met 39 % tot € 511.665 

als gevolg van donaties afkomstig van fondsen, bedrijven en particulieren. In 2014 werd o.a. de 

gehele donatie van € 100.000 van Achmea Foundation ontvangen voor het in 2013 opgestarte 

project in Lombok (Indonesië). Voor het Save my Mother project is in het totaal € 160.000 ontvangen 

van de Nationale Postcode Loterij, Impulsis en Gieskes Strijbis Fonds samen. Voor het project in 

Bangladesh in samenwerking met Friendship is € 38.160 ontvangen van Cordaid; dit project is 

inmiddels formeel beëindigd, waarbij de partners nog wel besprekingen voeren om de continuïteit 

van de projectactiviteiten zo goed mogelijk te waarborgen. 

Het onderzoeksproject naar de oorzaken van baarmoederhalskanker in ontwikkelingslanden, 

gefinancierd door het KWF en uitgevoerd door het LUMC, werd in 2014 afgerond. Als gevolg hiervan 

daalde de donatie van het KWF van € 120.000 naar € 40.000. De bijdragen van Cordaid en KWF zijn 

geboekt onder Overige Baten. 

Uitgaven 

Ontvangsten en uitgaven bij FCF lopen dikwijls niet in de pas omdat de uitgaven plaatsvinden in 

ander boekjaar dan de gerelateerde ontvangsten. Van bovenvermelde gift van € 435.000 werd 

bijvoorbeeld in 2014 slechts weinig uitgegeven omdat het project pas in 2015 op schaal zal komen. 

Daarnaast verminderden onze uitgaven in 2014 met € 90.000 als gevolg van de afronding van het 

KWF-project. Mede als gevolg hiervan daalden de uitgaven aan de doelstellingen van FCF  van             

€ 378.895 naar € 269.187 ( - 30 %). Maar ook zonder de afbouw van het KWF-project daalden de 

uitgaven aan onze projecten met ruim 7 %; hetgeen lager was dan begroot. Bij het SLOPB- project in 

Bangladesh zorgde een surplus als gevolg van onderbesteding in 2013 voor verminderde behoefte 

aan nieuwe gelden in 2014. Ook het Lombok-project liep een achterstand op van een kwartaal bij de 

See & Treat activiteiten, waardoor lagere bedragen dan begroot werden overgemaakt. De planning 

en spreiding van de jaarlijkse projectbudgetten is daarop aangepast. Inmiddels zijn beide projecten 

goed op stoom en verloopt de realisatie volgens de aangepaste planning. Door deze dalingen 

bedroegen de uitgaven aan onze doelstellingen in 2014 slechts 28 %  van onze baten (in 2013:        

103 %). Naar verwachting zal dit beeld zich in 2015 corrigeren. 



Projectuitgaven in Bangladesh 

In 2014 werd in Bangladesh € 31.002 uitgegeven aan de door Cordaid gesteunde samenwerking met 

Friendship Foundation, in het laatste jaar van dit project. Er werd € 17.401 aangewend voor de 

ondersteuning van het SLOPB-project, ons tweede project in Bangladesh. 

Projectuitgaven in Indonesië 

In Lombok werd € 42.694 uitgegeven. Tevens werden voorbereidingen getroffen voor het uitrollen 

van See & Treat programma’s naar andere streken in Indonesië, in eerste aanleg naar Flores (Soenda 

eilanden) en West Papua. In volgende jaren zal ook getracht worden in de provincie Aceh een project 

te starten. Deze projecten zullen gescheiden van Lombok gefinancierd worden, maar ook op deze 

nieuwe locaties zal samengewerkt worden met de Universiteit van Jakarta en haar plaatselijke 

vestigingen. In 2014 werd € 19.954 uitgegeven aan voorbereidingskosten.  

"Save my Mother” project in Afrika 

Samen met SOS Kinderdorpen voert FCF het “Save my Mother” project in 5 landen in Afrika uit 

(Kenia, Ghana, Malawi, Zambia en Gambia). In het kader van dit project heeft FCF in 2014 € 112.665 

besteed aan training, supervisie, See & Treat en projectmanagement. De financiering van de See & 

Treat projecten in de deelnemende landen is mogelijk gemaakt door giften van de Nationale 

Postcode Lotterij, Impulsis en Gieskes Strijbis Fonds, en loopt via SOS Kinderdorpen Nederland. 

Ethiopië 

In Ethiopië is in 2014 in samenwerking met Cordaid onderzocht hoe een See & Treat project kan 

worden opgestart. Hierbij zijn ook de lokale overheid en enkele internationale organisaties bij 

betrokken. FCF zal hier de technische expertise en training leveren. In 2014 werd € 15.471 

uitgegeven. De opstartkosten zijn door Sirtema Stichting en Cordaid gefinancierd. 

Kosten Eigen Fondsenwerving 

De kosten voor het werven van inkomsten bedroegen € 8.942 oftewel 1 % van de baten uit eigen 

fondsenwerving. Dit percentage daalde (2013: 5 %) door de combinatie van de bovenvermelde 

stijging van baten uit eigen fondsenwerving en gedaalde kosten. Hiermee voldoen wij ruimschoots 

aan de richtlijn (maximaal percentage: 25 %) van het Centraal Bureau Fondsenwerving. De uitgaven 

betroffen vnl. de inhuur van een gespecialiseerde medewerker fondsenwerving en het organiseren 

van een fondsenwervende evenement. Ook in 2014 hebben wij de kosten van eigen fondsenwerving 

laag kunnen houden doordat verschillende bedrijven, in het bijzonder NIVO Verzekeringen, bereid 

waren goederen en diensten om niet te leveren.  

Beheer en Administratie 

In 2014 bedroegen de kosten van ons bureau en de financiële administratie € 20.387 ofwel 6,8 % van 

onze totale lasten. Deze uitgaven stegen met € 4.680 doordat FCF een medewerker in vaste dienst 

heeft aangenomen om de projectmanager te ondersteunen. FCF prijst zich nog altijd gelukkig gebruik 

te mogen maken van de facilitaire diensten van het LUMC.  

Resultaat en Balans 

Door bovenvermelde combinatie van gestegen baten en gedaalde uitgaven sloot FCF het boekjaar af 

met een positief saldo van € 648.149. Zoals hierboven werd aangegeven, valt een uitgave niet altijd 

voor 100 % in hetzelfde boekjaar als de ontvangst van de hiervoor bestemde donaties. In totaal werd 

€ 239.187 onttrokken aan de bestemmingsfondsen en € 806.375 toegevoegd.  



Per ultimo 2014 beschikte FCF over de volgende bestemmingsfondsen: 

Bestemmingsfonds Indonesië Extension € 479.046         

Bestemmingsfonds Lombok (Indonesië)  €   83.129                      

Bestemmingsfonds Friendship Bangladesh €     1.384          

Bestemmingsfonds SLOPB Bangladesh  €     6.064               

Bestemmingsfonds "Save my Mother" Afrika €   57.166          

Bestemmingsfonds Ethiopië   €     1.029 

Totaal bestemmingsfondsen   € 627.818 

 

De overige reserves namen toe van € 299.622 per ultimo 2013 tot € 353.423 per ultimo 2014 als 

gevolg van niet-gebonden schenkingen en de ontvangst van een voorgeschoten bedrag in 

Bangladesh. Met deze reserves is de stichting in staat om de continuïteit van onze projecten te 

waarborgen voor één jaar ook indien, onverhoopt, geen nieuwe donaties zouden worden ontvangen. 

Onze jaarrekening over 2014 geeft een uitgebreidere specificatie van de bovengenoemde inkomsten, 

uitgaven en balansposten. De jaarrekening kunt u hier vinden. Geïnteresseerden kunnen hem ook 

aanvragen via email bij info@femalecancerfoundation.org of telefonisch op 071-526 4636. 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 2013

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 866,359.00€   239,389.00€   

Subsidies van overheden

Overige baten 80,306.00€     128,042.00€   

Som der baten 946,665.00€   367,431.00€   

Lasten

Besteed aan doelstellingen 269,187.00€   378,895.00€   

Kosten eigen fondsenwerving 8,942.00€       11,013.00€     

Kosten beheer en administratie 20,387.00€     15,707.00€     

Som der Lasten 298,516.00€   405,615.00€   

Resultaat 648,149.00€   € 38,184

BESTEED AAN PROJECTEN

Project Save my Mother, Afrika 112,665.00€   41,382.00€     

Project Friendship, Bangladesh 31,002.00€     44,710.00€     

Project SLOPB, Bandladesh 17,401.00€     41,535.00€     

Project Indonesië, Lombok 42,694.00€     127,067.00€   

Project Ethiopië 15,471.00€     

Project Indonesië Extension 19,954.00€     

Som  239,187.00€   258,895.00€   

Onderzoek LUMC/KWF 30,000.00€     120,000.00€   

Kosten Projectmanagement 2,293.00€       

Kosten Voorlichting 1,908.00€       

Totaal 269,187.00€   378,895.00€   

RESULTAAT BESTEMMING 2014

Overige reserves 42,801.00€      

Bestemmingsfonds(en) 605,348.00€   

Saldo 648,149.00€    

CBF PERCENTAGE 1 IN €

Baten 946,665.00€   367,431.00€   

Besteding aan het doel 269,187.00€   378,895.00€   

Percentage 28% 103%

CBF PERCENTAGE 2 IN €

Baten uit eigen fondsenwerving 866,359.00€   239,389.00€   

Kosten eigen fondsenwerving 8,942.00€       11,013.00€     

Percentage 1% 5%

BALANS PER 31 DECEMBER IN €

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2,583.00€       3,127.00€       

Liquide middelen 996,003.00€   348,625.00€   

Totaal activa 998,586.00€   351,752.00€   

Passiva

Kortlopende verplichtingen 17,345.00€     18,660.00€     

Overige reserves 353,423.00€   299,622.00€   

Bestemmingsfondsen 627,818.00€   33,470.00€     

Totaal passiva 998,586.00€   351,752.00€   

 


