
Stichting Female Cancer Foundation te Leiden

BALANS PER 31 december (€)

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 19.028 -
19.028 -

Liquide middelen 727.598 472.694

TOTAAL ACTIVA 746.626 472.694

2019 2018
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Stichting Female Cancer Foundation te Leiden

BALANS PER 31 december (€)

Reserves en fondsen
- reserves
. overige reserves 347.570 319.434

- fondsen
. bestemmingsfonds(en) 342.302 145.019

689.872 464.452

Kortlopende verplichtingen 56.755 8.242

TOTAAL PASSIVA 746.626 472.694

2019 2018
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Stichting Female Cancer Foundation te Leiden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN (€)

2019 2018

Baten
- baten uit eigen fondsenwerving 636.221 269.273
- overige baten - -
Som der baten 636.221 269.273

Lasten

Besteed aan doelstellingen
- Besteed aan doesltellingen 332.594 497.305

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 32.423 -

Beheer en administratiekosten
- Kosten beheer en administratie 45.785 88.359

Som der lasten 410.802 585.664

Resultaat 225.419 (316.391)

Reslutaatbestemming 2019

. overige reserves 31.005

. bestemmingsfonds(en) 194.414
225.419
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Stichting Female Cancer Foundation te Leiden

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN

Oprichting

De stichting is opgericht op 8 februari 2006 bij notariele acte opgemaakt door Mr. R.H. Breedveld,

notaris te Leiden. De stichting is ingeschreven onder dossiernummer 34242224 bij de kamer van

koophandel en Fabrieken te Amsterdam.

Werknemersbestand

Ultimo 2019 heeft de stichting geen medewerkers in dienst.

Bestuur

Aan het bestuur zijn geen vergoedingen verstrekt.

Inrichting

De jaarrekening is ingericht, voor zover mogelijk, conform de richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen,

zoals voorgeschreven door het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Grondslagen en waardering

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen

nominale waarde.

Grondslagen en resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen enerzijds de subsidies, donaties en overige bijdragen

en anderzijds de bestedingen aan de doelstellingen en aan andere lasten over het jaar, gewaardeerd

tegen historische kostprijzen.
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Stichting Female Cancer Foundation te Leiden

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN

CBF ratio's

Conform de richtlijn van het Centraal Bureau Fondsenwerving dienen twee percentages te worden

vermeld.

Het eerste percentage wordt verkregen door het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en)

te delen door het totaal van de baten (percentage 1).

Het tweede percentage wordt verkregen door de kosten van eigen fondsenwerving

te delen door de baten uit eigen fondsenwerving (Percentage 2).

Percentage 1

2019 2018

Baten 636.221 269.273
Bestedingen 332.594 497.305

Percentage 52% 185%

Percentage 2

2019 2018

Baten uit eigen fondsenwerving 636.221 269.273
Kosten uit eigen fondsenwerving 32.423 -

Percentage 5% 0%

8



Stichting Female Cancer Foundation te Leiden

TOELICHTING OP DE BALANS

2019 2018

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen fondsen - -
Nog te ontvangen rente - -
Overige posten 19.028
Balans per 31 december 19.028 -

Liquide middelen
ABN-AMRO Bank 727.598 472.693
Balans per 31 december 727.598 472.693

Reserves
2019

. Overige reserves
Balans per 1 januari 319.434
Resultaatbestemming 2019 31.005

350.439
Dotatie bestemmingsfondsen (2.869)
Balans per 31 december 347.570

Fondsen
2019

. Bestemmingsfondsen
Balans per 1 januari 145.019
Resultaatbestemming 2019 194.414

339.433
Dotatie overige reserves 2.869
Balans per 31 december 342.302

Kortlopende verplichtingen
Loonheffing - -
Administratiekosten - -
Accountantskosten - 1.500
Fondsenwerving - -
Project-management 56.755 6.742
Balans per 31 december 56.755 8.242
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Stichting Female Cancer Foundation te Leiden

TOELICHTING OP DE BALANS

Fondsen
2019

. bestemmingsfonds SLOB Bangladesh
Balans per 1 januari 25.325
Donaties 25.000
Uitgaven 20.533

29.792

Dotatie overige reserves
Balans per 31 december 29.792

. bestemmingsfonds Save my Mother
Balans per 1 januari 24.005
Donaties 67.500
Uitgaven 87.349

4.156
Dotatie overige reserves
Balans per 31 december 4.156

. bestemmingsfonds Indonesie, Lombok
Balans per 1 januari -
Donaties -
Uitgaven 3.400

(3.400)
Dotatie overige reserves 3.400
Balans per 31 december -

. bestemmingsfonds Thermo Coagulation
Balans per 1 januari 12.504
Donaties 11.604
Uitgaven 23.732

376
Dotatie overige reserves -
Balans per 31 december 376
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Stichting Female Cancer Foundation te Leiden

TOELICHTING OP DE BALANS
2019

. bestemmingsfonds Ethiopie
Balans per 1 januari -
Donaties 6.000
Uitgaven 5.469

531
Dotatie overige reserves (531)
Balans per 31 december (0)

. bestemmingsfonds Indonesie, Extension
Balans per 1 januari (12.792)
Donaties 332.904
Uitgaven 119.507

200.605
Dotatie overige reserves -
Balans per 31 december 200.605

. bestemmingsfonds Nepal
Balans per 1 januari 90.171
Donaties 10.000
Uitgaven 15.000

85.171
Dotatie overige reserves
Balans per 31 december 85.171

. bestemmingsfonds Uganda
Balans per 1 januari 5.805
Donaties 70.000
Uitgaven 53.605

22.200
Dotatie overige reserves
Balans per 31 december 22.200

. bestemmingsfonds Sierra Leone
Balans per 1 januari -
Donaties 4.000
Uitgaven 4.000

-
Dotatie overige reserves -
Balans per 31 december -
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Stichting Female Cancer Foundation te Leiden

TOELICHTING OP DE BALANS

Gebeurtenissen na balansdatum

Corona heeft een grote impact op de Female Cancer Foundation.
Het kan zijn dat het ons ook in de toekomst raakt. Hoe ingrijpend de uiteindelijke gevolgen op ons
werk is, is nog onduidelijk. Er zijn voldoende reserves voor de lopende projecten. In het LUMC
bestond een niet uit de balans blijkend recht op donaties van € 48.000 met oogmerk Indonesië en deze
is in 2020 hiervoor aangewend. De bestedingen aan de doelstelling van de Female Cancer Foundation
zijn in 2020 lager uitgevallen dan vorige jaren omdat de "Screening and Treatment” voor vrouwen
in eerste instantie volledig werd stilgezet omdat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden.
Projecten in lockdown gebieden werden uitgesteld. De donatie voor het eerste jaar voor het project in
Oeganda hebben we daarom in 2021 teruggestort. We zullen in 2021 een nieuwe aanvraag indienen
teneinde een project in Oeganda te kunnen starten. Een aantal landen zijn onlangs begonnen
voorzichtig aan weer op te starten. Er wordt nu hard gewerkt aan het gelijktijdig opstarten van
projecten en de funding van nieuwe projecten zodat, als de situatie veilig geacht wordt,
wij ons werk kunnen voortzetten".

Voor 2021 is de verwachting dat de kosten en inkomsten zullen stijgen door het hervatten
van projecten en toekennen en realiseren van een Europese subsidie. We zijn in 2021 geselecteerd
als partner van UMCG een onderzoeksproject te starten met de EU in vier landen. De continuïteit
van de Stichting blijft sterk afhankelijk van donaties en deze zijn, gezien onze ernstige zorgen
over de allerarmste vrouwen die geïnfecteerd zijn met het HPV virus en heel kwetsbaar zijn,
nu noodzakelijker dan ooit.

Gelet op de vermogens-en liquiditeitspositie en het feit dat voldoende reserves aanwezig zijn voor de
lopende projecten, zijn de gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
gebaseerd op de continuiteitsveronderstelling van de stichting.
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Stichting Female Cancer Foundation te Leiden

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018

Baten
- Baten uit eigen fondsenwerving
Met bijzondere bestemming
Project SLOB Bangladesh 25.000 20.000
Project Indonesie, Lombok - -
Project Save my Mother 67.500 -
Project Indonesie, Extension 332.904 50.000
Project Ethiopie 6.000 -
Project Nepal 10.000 40.000
Project Uganda 70.000 67.000
Project Sierra Leone 4.000
Project Thermo Coagulation 11.604 47.000

527.008 224.000
Zonder bijzondere bestemming
Donaties particulieren 8.575 10.273
Donaties bedrijven 60.000 35.000
Donaties Evenementen 40.638 -

109.213 45.273

Totaal 636.221 269.273

- Overige baten (zonder bestemming)
Rente inkomsten - -

- -
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Stichting Female Cancer Foundation te Leiden

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 2018

Lasten
Besteed aan doelstellingen
- See & Treat Projecten
Project SLOB Bangladesh 20.533 24.744
Project Indonesie, Lombok 3.400 -
Project Save my Mother 87.349 30.992
Project Ethiopie 5.469 5.727
Project Indonesie, Extension 119.507 217.778
Project Nepal 15.000 92.350
Project Uganda 53.605 89.978
Project Sierra Leone 4.000

308.863 461.569

- Onderzoek Projecten
Project Thermal Coalgulation 23.732 35.736

Totaal besteed aan doelstellingen 332.594 497.305

Fondsenwerving
- Kosten eigen fondsenwerving - -
- Evenementen 32.423 -

32.423 -

Totaal beheer en administratiekosten
Personeelskosten - 10.308
Sociale lasten - 4.829
Administratiekosten 753 414
Accountantskosten 2.905 2.555
Verzekeringen 810 638
Bureaukosten 371 628
Kantoorkosten 40.167 67.505
Overige kosten 780 1.482

45.785 88.359
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Aan: het bestuur 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Female Cancer Program te Leiden gecontroleerd.   
 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Female Cancer Program per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in 
overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen, waaronder de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 
Fondsenwervende Instellingen.  
 
De jaarrekening bestaat uit:   
1. de balans per 31 december 2019;  
2. de staat van baten en lasten over 2019; en  
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
   
De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Female Cancer Program zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).   
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. In dit kader is 

het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 
opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur 
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 
om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief 
is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
  

http://www.vanhier.nl/
http://www.vanhier.nl/


 

 

 

  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:   
 
- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

-  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum 
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 
leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële 
afwijkingen weergeeft.   

 
 
Zaandam, 1 april 2021 
 
Vanhier Audit Services B.V. 

 
w.g. 
 

M.J.A. Koot 
Registeraccountant 
 
 
 

 


