
 

 

Financieel verslag 

 

Corona had ook in 2021 een grote impact op de Female Cancer Foundation. De See & Treat methode 

werd door de verscherpte veiligheidsmaatregelen vaak stilgezet en projecten in lockdown gebieden 

werden uitgesteld. Tegelijkertijd hebben wij hard gewerkt aan nieuwe projecten, zoals het PRESCRIP-

TEC project, de lopende projecten en het verbreden van ons netwerk in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. 

 

2021 heeft de stichting wederom afgesloten met een positief resultaat. De baten uit eigen 

fondsenwerving zijn aanzienlijk toegenomen tot € 554.847. De gelden zijn met name geworven voor 

de projecten: het PRESCRIP-TEC project (€ 300.000), Sierra Leone (€ 120.000), Nepal (€ 17.986) en 

Bangladesh (€ 4.620). 

 

De bestedingen aan de doelstelling van de stichting waren in 2021 dan ook met € 381.423 hoger dan 

vorige jaren; € 171.786 in 2020 en € 351.622 in 2019. De uitgaven in 2021 zijn zoals zichtbaar in de 

tabel van deze jaarrekening verdeeld over onze projecten in Afrika en Azië.  

 

Vanwege gewijzigde omstandigheden en door Corona konden we de donatie van € 67.500 voor het 

eerste jaar van een aanvullend project in Oeganda niet inzetten. Het project voldeed niet meer aan 

onze voorwaarden om screening voor álle vrouwen in dat gebied mogelijk te maken. Helaas waren 

wij hierdoor genoodzaakt dit project te annuleren. Het toegezegde bedrag hebben we in 2021 

teruggestort aan de donor. Vervolgens hebben we, bij dezelfde donor, een nieuwe aanvraag 

ingediend voor een nieuw project met onze vaste partner URDT in Oeganda. Deze donatie is 

toegekend en het project zal in de tweede helft van 2022 van start gaan.  

 

In 2021 hebben we aanspraak gemaakt op onze bestemmingsfondsen (€ 378.846) voor de lopende 

projecten: PRESCRIP-TEC (€ 124.521), Sierra Leone (€ 63.451), Nepal (€ 62.999), Indonesië -

verlenging (€ 56.334) en Bangladesh (€ 17.638).  

 

Omdat de volledige donatie van het PRESCRIP-TEC project, zijnde € 561.184, in één keer is 

overgemaakt, wordt € 261.184 aangemerkt als een vooruit ontvangen bedrag voor het vervolg van 

dit omvangrijke project. De vooruitbetaling in combinatie met het feit dat we door Corona minder 

aan projecten konden uitgeven, heeft er in geresulteerd dat de overige reserves net als in 2020 

relatief hoog zijn: € 444.071 in 2021 versus € 449.933 in 2020. Deze overige reserves worden ingezet 

voor de opstart van nieuwe samenwerkingen, uitbreiding van bestaande projecten en onderzoek. 

 

Het totaal aan reserves en fondsen per 31 december 2021 bedraagt € 878.117 versus € 722.558 in 

2020. Circa 50 procent is geoormerkt voor specifieke programma’s waarover meerjarige 

projectafspraken zijn gemaakt. In de meeste landen zijn de projecten in 2022 weer volledig hervat. 

Voor 2022 zullen de kosten naar verwachting dan ook verder stijgen.   

 

De continuïteit van FCF blijft sterk afhankelijk van donaties en deze zijn, gezien onze zorgen over de 

allerarmste vrouwen die risico lopen op baarmoederhalskanker en kwetsbaar zijn, nog steeds heel 

noodzakelijk.  



Stichting Female Cancer Foundation
Albinusdreef 2
2333ZA Leiden

Rapport inzake de
Jaarrekening 2021



Amstelveen,

F i s c a l e  e n  F i n a n c i ë l e  D i e n s t v e r l e n i n g

CLAESSEN ROELOFS

Bankrashof 3
1183 NP Amstelveen
T: 020-6769828
F: 020-6751997
M: info@cradviseurs.nl
W: www.cradviseurs.nl

Claessen & Roelofs Fiscale en Financiële Dienstverlening B.V. is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34235600. 
Op alle dienstverlening van Claessen & Roelofs Fiscale en Financiële Dienstverlening B.V. zijn de algemene voorwaarden van het 
Register Belastingadviseurs van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden. 
Claessen & Roelofs Fiscale en Financiële Dienstverlening B.V. aanvaardt voor haar dienstverlening geen aansprakelijkheid boven 
het bedrag dat krachtens haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Becon: 309242, BTW: 815032766.B.01, Kvk: 34235600, Bank: NL25 INGB 0005 4593 12

Inhoudsopgave

Pagina

1. RAPPORT
1.1 Samenstellingsverklaring 2
1.2 Toelichting op algemene zaken 3

2. JAARREKENING
2.1 Balans per 31 december 2021 5
2.2 Staat van baten en lasten over 2021 7
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 8
2.4 Toelichting op de balans 10
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 14



 

1. RAPPORT

1



Amstelveen,

F i s c a l e  e n  F i n a n c i ë l e  D i e n s t v e r l e n i n g

CLAESSEN ROELOFS

Bankrashof 3
1183 NP Amstelveen
T: 020-6769828
F: 020-6751997
M: info@cradviseurs.nl
W: www.cradviseurs.nl

Claessen & Roelofs Fiscale en Financiële Dienstverlening B.V. is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34235600. 
Op alle dienstverlening van Claessen & Roelofs Fiscale en Financiële Dienstverlening B.V. zijn de algemene voorwaarden van het 
Register Belastingadviseurs van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden. 
Claessen & Roelofs Fiscale en Financiële Dienstverlening B.V. aanvaardt voor haar dienstverlening geen aansprakelijkheid boven 
het bedrag dat krachtens haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Becon: 309242, BTW: 815032766.B.01, Kvk: 34235600, Bank: NL25 INGB 0005 4593 12

Aan de directie van
Stichting Female Cancer Foundation
Albinusdreef 2
2333ZA  Leiden

Amstelveen, 21 juni 2022

Geacht bestuur,

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 

In overeenstemming met uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 samengesteld van Stichting Female
Cancer Foundation te Leiden bestaande uit de  balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten
over 2021, met de daarbij horende toelichting.

Voor het samenstellen van de jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de gegevens, zoals deze door de
directie van Stichting Female Cancer Foundation zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de
volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de directie.

Het is onze verantwoordelijkheid als belastingadviseur om uw opdracht uit te voeren in overeenstemming met
Nederlands recht en met de uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels van onze beroepsorganisatie (het Register
Belastingadviseurs).

Onze werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. Verder hebben wij de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen
beoordeeld op basis van de door de directie verstrekte gegevens. De aard van deze werkzaamheden als
belastingadviseur brengt met zich dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen
verstrekken.

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in
overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
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1.2 TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN 

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).                                                                       

2021 2020
€/% €/%

Percentage 1
Baten (€) 554.847 242.574
Bestedingen (€) 381.423 171.786
Percentage  (%) 69 71

Percentage 2
Baten uit eigen fondsenwerving (€) 554.847 242.574
Kosten uit eigen fondsenwerving (€) 12.000 16.707
Percentage (%) 2 1

Met vriendelijke groet,
Claessen & Roelofs Fiscale en Financiële Dienstverlening B.V.

A. Roelofs RB
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 

Inventarissen 513 -

Vlottende activa

Vorderingen
Overlopende activa 2 134 -

Liquide middelen 3 1.147.135 808.846

Totaal activa 1.147.782 808.846
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31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

PASSIVA

Reserves en fondsen
Overige reserves 4 444.071 449.933
Bestemmingsfondsen 5 434.046 272.625
Bestemming saldo van baten en lasten 6 -155.558 -51.715
Resultaat boekjaar 155.558 51.715

878.117 722.558

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten

7 

4.481 5.494
Overige schulden en overlopende passiva 8 265.184 80.794

269.665 86.288

Totaal passiva 1.147.782 808.846
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€
€

€

Baten 9 554.847 493.020 242.574
Lasten 10 -393.423 -571.733 -188.493

Brutowinst 161.424
-78.713

54.081

Lasten
Afschrijvingen materiële vaste activa 11 86 - -
Algemene kosten 12 2.249 4.158 2.076

Totaal van som der kosten 2.335 4.158 2.076

Totaal van bedrijfsresultaat 159.089 -82.871 52.005

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 13 - - 157
Rentelasten en soortgelijke kosten 14 -3.531 - -447

Financiële baten en lasten -3.531 - -290

Totaal van netto resultaat 155.558 -82.871 51.715
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Female Cancer Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Albinusdreef 2, 2333ZA te Leiden en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 34242224.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld, voor zover mogelijk, in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende
Instellingen, zoals voorgeschreven door het Centraal Bureau Fondsenwerving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.

GRONDSLAGEN

De waardering van activa en passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij de tijdswaarde van
geld niet materieel is. Als de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt maximaal een jaar is, wordt
de voorziening tegen nominale waarde gewaardeerd.

Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een
actief in de balans opgenomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De waardering van de staat van baten en lasten
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De bepaling van het resultaat

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.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten
uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.
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2.4 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

Vaste activa

1  Materiële vaste activa

Inventarissen
€

Boekwaarde per 1 januari 2021 -

Mutaties 

Investeringen 599
Afschrijvingen -86

Saldo mutaties 513

Stand per 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs 599
Cumulatieve afschrijvingen -86

Boekwaarde per 31 december 2021 513

Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 134 -

31-12-2021 31-12-2020
€ €

3  Liquide middelen

ABN AMRO Betaalrekening(en) 364.711 126.369
ABN AMRO Depositorekening(en) 682.495 682.477
ING Bank N.V. 99.929 -

1.147.135 808.846
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PASSIVA 

2021 2020
€ €

4  Overige reserves

Stand per 1 januari 449.933 347.571
Resultaatbestemming boekjaar 37.896 99.385

487.829 446.956
Dotatie bestemmingsfondsen -43.758 2.977

Stand per 31 december 444.071 449.933

5  Bestemmingsfondsen

Bestemmingsfonds SLOB Bangladesh - 9.260
Bestemmingsfonds Indonesië, Extension 57.499 113.833
Bestemmingsfonds Nepal 40.002 85.015
Bestemmingsfonds Oeganda 40.000 -
Bestemmingsfonds Sierra Leone 76.549 20.000
Bestemmingsfonds Onderzoek Projecten 44.517 44.517
Bestemmingsfonds PRESCIP-TEC 175.479 -

434.046 272.625

2021 2020
€ €

Bestemmingsfonds SLOB Bangladesh
Stand per 1 januari 9.260 29.792
Donatie(s) 4.620 4.000
Uitgaven -17.638 -24.532
Dotatie overige reserves 3.758 -

Stand per 31 december - 9.260

2021 2020
€ €

Bestemmingsfonds Indonesië, Extension
Stand per 1 januari 113.833 204.605
Uitgaven -56.334 -90.772

Stand per 31 december 57.499 113.833

2021 2020
€ €

Bestemmingsfonds Nepal
Stand per 1 januari 85.015 81.171
Donatie(s) 17.986 17.528
Uitgaven -62.999 -13.684

Stand per 31 december 40.002 85.015
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2021 2020
€ €

Bestemmingsfonds Save my Mother
Stand per 1 januari - 4.156
Uitgaven - -1.351
Dotatie overige reserves - -2.805

Stand per 31 december - -

2021 2020
€ €

Bestemmingsfonds Oeganda
Stand per 1 januari - 3.172
Uitgaven - -3.000
Dotatie overige reserves 40.000 -172

Stand per 31 december 40.000 -

2021 2020
€ €

Bestemmingsfonds Sierra Leone
Stand per 1 januari 20.000 -
Donatie(s) 120.000 20.000
Uitgaven -63.451 -

Stand per 31 december 76.549 20.000

2021 2020
€ €

Bestemmingsfonds Onderzoek Projecten
Stand per 1 januari 44.517 376
Donatie(s) - 44.141

Stand per 31 december 44.517 44.517

2021 2020
€ €

Bestemmingsfonds PRESCIP-TEC
Stand per 1 januari - -
Donatie(s) 300.000 -
Uitgaven -124.521 -

Stand per 31 december 175.479 -
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6  Bestemming saldo van baten en lasten

Stand per 1 januari - -
Dotatie overige reserves -37.896 -99.385
Dotatie bestemmingsfondsen -117.662 47.670
Resultaat boekjaar 155.558 51.715

Stand per 31 december - -

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020
€ €

7  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 4.481 -
Crediteuren oud - 5.494

4.481 5.494

31-12-2021 31-12-2020
€ €

8  Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 4.000 4.000
Projectmanagement - 9.294
Terug te betalen donatie Diorapthe - 67.500
Vooruitontvangen donaties 261.184 -

265.184 80.794
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2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

9  Baten

Baten fondsenwerving met bijzondere bestemming 442.606 404.020 135.669
Baten fondsenwerving zonder bijzondere bestemming 112.241 89.000 106.905

554.847 493.020 242.574

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

10  Lasten

Besteed aan doelstellingen 381.423 571.733 171.786
Kosten eigen fondsenwerving 12.000 - 16.707

393.423 571.733 188.493

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

Besteed aan doelstellingen

Projecten directe kosten 324.944 531.634 102.466
Kosten projectmanagement 36.479 40.099 66.447
Feasibility studie nieuwe projecten 20.000 - 2.873

381.423 571.733 171.786

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

Kosten eigen fondsenwerving

Fondsenwerving 12.000 - 16.707

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

11  Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 86 - -
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

12  Algemene kosten

Correctie oude openstaande crediteuren -4.965 - -5.977
Bureaukosten 390 - 328
Administratiekosten 865 753 172
Accountantskosten 5.316 2.905 6.975
Verzekering algemeen 194 - 329
Overige algemene kosten 449 500 249

2.249 4.158 2.076

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

13  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Ontvangen bankrente - - 157

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€ € €

14  Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 3.531 - 447

Leiden, 21 juni 2022

Stichting Female Cancer Foundation

M.J.G.H. Smeets W.T.P.M. Verstegen-Hoogeboom J. De Bruin
Voorzitter Penningmeester

 J.J. Beltman M.J. Ruijs-Keereweer W.C.M. Donner-Broersma
Secretaris

W.T.A.A.G.M. van den Bergh
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