Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Female Cancer Foundation
3 4 2 4 2 2 2 4

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

Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
0 7 1 5 2 6 2 5 7 0

E-mailadres

info@femalecancerfoundation.org

Website (*)

https://www.femalecancerfoundation.org/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 5 3 7 5 5 1 7

Internationale hulp en mensenrechten - Gezondheid in ontwikkelingssamenwerking
Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Gezondheid - Genezing en zorg

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

onder andere Sierra Leone, Nepal, Oeganda, Indonesië, Bangladesh
1

Aantal medewerkers (*)

1 4

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Maddy Smeets

Secretaris

Cornelien Broersma

Penningmeester

Dominique van Hilten

Algemeen bestuurslid

Jogchum Beltman

Algemeen bestuurslid

Helene Hoogeboom

Overige informatie
bestuur (*)

Overige bestuursleden: Marjolein Ruys Keereweer, Ted van den Bergh

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Female Cancer Foundation (FCF) streeft naar een wereld zonder
baarmoederhalskanker. Omdat 85% van de vrouwen die aan baarmoederhalskanker
overlijdt in een ontwikkelingsland woont, richt FCF zich op ontwikkelingslanden.
Momenteel gaat dat om landen in Afrika en Azië, continenten waarbij de incidentie en
mortaliteit van baarmoederhalskanker het hoogst is. FCF richt zich op de secundaire
preventie (screening en behandeling van de voorstadia) van baarmoederhalskanker.
Dit gebeurt door het ter plekke verlenen van zorg in samenwerking met lokale partners,
het geven van educatie en voorlichting en het verrichten van onderzoek.

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?

FCF heeft projecten in Afrika en Azië in de rurale gebieden. Voor een nieuw project
doen we een selectie van landen en gebieden en maken we afspraken met lokale
partners. Dit zijn NGOs, lokale gezondheidscentra en nationale partners die werken op
het gebied van kanker en preventie en universiteiten. Tevens verrichten we
fondsenwerving voor het project. De lokale partners van de zorginstelling worden door
ons getraind in de See & Treat methode. Ook zorgen we ervoor dat de benodigde
apparatuur aanwezig is. In de uitvoering screenen de lokale partners de vrouwen
volgens de See&Treat methode. De uitvoering van het project evalueren we
regelmatig, op afstand via online meetings, maar ook met een bezoek van een
supervisie-arts en projectmanager aan de projecten. Het creeëren van awareness bij
de lokale community, door het geven van educatie en voorlichting, is ook een
belangrijk onderdeel van het programma. We geven advies en voorbeelden die de
lokale partner kan gebruiken. Zo werken we toe naar duurzaamheid van de interventie
door integratie in de huidige gezondheidsstructuur. Daarnaast doet FCF onderzoek
naar het optimaliseren van screening en behandeling, zoals verschillende
behandelmethoden en belangrijke factoren voor bewustwording.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling krijgt inkomsten via fondsenwerving. Dit zijn kleine incidentele donoren,
zoals particulieren, die via Facebook of de website van FCF een bedrag overmaken.
Dit zijn vaak donaties zonder restricties (dwz niet gebonden aan een specifiek project).
Daarnaast zijn er grote incidentele donoren, vaak een instelling/organisatie. Deze
donaties zijn vaak gebonden aan een specifiek project. Ook zijn er periodieke donoren
(oa relaties via het netwerk van het bestuur van FCF). FCF krijgt verder nog inkomsten
via incidentele events, zoals de Miracle Azijn flessenactie uit 2019 (en de Gift for Life
armbanden in 2020).
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Algemeen (vervolg)
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 spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan onze projecten in Afrika en Azië. Dit
wordt besteed aan voorlichting, training, de materialen voor screening en behandeling
en de screening en behandeling zelf. Daarnaast zijn er beheer- en administratiekosten
voor de stiching waaronder personeelskosten en kantoorkosten.
FCF houdt vermogen aan en heeft hiervoor twee spaarrekeningen bij ABN AMRO.

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

Open

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

Op grond van artikel 5 van de statuten genieten bestuursleden geen beloning voor hun
werkzaamheden. Bestuursleden hebben enkel in uitzonderlijke omstandigheden
aanspraak op een vergoeding van de door hen in redelijkheid gemaakte onkosten.
Bij de stichting zijn een aantal parttime medewerkers (gezamenlijk: één FTE)
werkzaam, die hoofdzakelijk ingezet worden voor projectmanagement; daarnaast voor
fondsenwerving en voor de administratieve organisatie van de stichting en haar
bestuur.

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.

In 2020 had FCF projecten in Oeganda, Nepal, Indonesië en Bangladesh. FCF heeft
nauw contact gehouden met de lokale partners en de evaluatie en opvolging van de
projecten.
Daarnaast heeft FCF zich bezig gehouden met het schrijven van aanvragen voor
nieuwe projecten. Eind oktober 2020 ontvingen we het goede nieuws dat we samen
met 14 andere partners een grote Europese subsidie hebben binnengehaald om het
nieuwe PRESCRIP-TEC onderzoeksproject te starten.
Ook op het gebied van fondsenwerving is FCF actief geweest. Ten eerste prijst FCF
zich gelukkig met onze jaarlijkse en incidentele donateurs, die ons ook, of juist, in
tijden van corona gesteund hebben. Daarnaast zijn op initiatief van Schaap en Citroen
de Gift for Life armbanden ontwikkeld, waarvan een deel van de opbrengst naar FCF
gaat.
FCF verricht onderzoek in haar projectlanden en geeft training. In januari 2020 hebben
we in Oeganda een symposium georganiseerd om onder andere de impact van
baarmoederhalskanker en andere gynaecologische tumoren te bespreken met
Oegandese gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen.
Uitgebreidere informatie over bovenstaande (en meer) is te vinden in ons jaarverslag
2020, zie link hieronder.

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

https://www.femalecancerfoundation.org/organisatie/jaarversla
gen/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

808.846

€

+
€

727.598

0

+
€

808.846

+

727.598

+
Totaal

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

€

808.846

449.933

€

+

727.598

+

€

449.933

€

347.571

Bestemmingsfondsen

€

272.625

€

323.272

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

86.288

Totaal

€

808.846

+
€

347.571

€

56.755

€

727.598

+

Zie ook: https://www.femalecancerfoundation.org/organisatie/jaarverslagen/ voor de jaarrekening

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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 van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

6.515

€
€

8.575

6.515

€

8.575

220.669

€

60.000

+

+

€

15390

+

€
€

242.574

+
68.575

€

+
242.574

€

567.646

€

636.221

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

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

€

€

€

171.786

327.891

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

171.786

€

327.891

Wervingskosten

€

16707

€

32.423

Kosten beheer en administratie

€

2076

Som van de lasten

€

190.569

€

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

€

66.447

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-290

€

-479

Saldo baten en lasten

€

51.715

€

275.428

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.

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

+

€

+
360.314

Corona heeft een grote impact op FCF, omdat de See & Treat methode voor vrouwen
in eerste instantie volledig werd stilgezet door verscherpte veiligheidsmaatregelen.
Projecten in lockdown gebieden werden vervolgens uitgesteld. De bestedingen aan de
doelstelling van FCF zijn hierdoor in 2020 fors lager uitgevallen dan vorige jaren; De
bestedingen aan doelstellingen waren 171.786 euro in 2020 versus 351.622 euro in
2019.

https://www.femalecancerfoundation.org/wp-content/uploads/2
021/06/2020-Stichting-Female-Cancer-Foundation-1.pdf

Open

