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Bestuur 2019  
Voorzitter:  Maarten van der Weijden 
Penningmeester: Vincent Weijers 
Sercretaris:  Vincent Weijers 
Lid:   Laura Huisman 
Lid:   Laurien van Unen 
Lid:   Marcel Beerthuizen 
Lid:   Niel van Hoff 
Het bestuur is onbezoldigd en leden ontvangen ook geen onkostenvergoeding. 
 
Beloningsbeleid 
De foundation heeft gedurende 2019 geen personeel in loondienst gehad.  
 
Verslag van het bestuur over 2019 

Het zal voor velen van ons gelden dat we dachten dat 2019 niet specialer kon 
worden dan 2018. Want al had Maarten de finish In 2018 niet gehaald, zoveel mensen op de 
been, zoveel aandacht voor de stichting en - het meest belangrijk - zoveel geld voor 
kankeronderzoek, dat kon bijna niet geëvenaard worden.  

Maar wat hadden we het mis. En gelukkig! Maarten leerde ons een belangrijke les: 
als iets niet lukt, mag je het best nog eens proberen. En dat deed hij. In juni 2019 waagde 
Maarten een tweede poging om de Tocht der Tochten te zwemmen.  

En het lukte. Omringd door de meezwemmers die hij in 2018 moest teleurstellen, 
zwom hij door hen omringd, tussen duizenden mensen langs de kant door Friesland. Er 
waren nog meer mensen op de been om hem te steunen dan in 2018. Opnieuw stond het 
hele land achter hem. Mensen stonden langs de kant, scholen bleven dicht, Nederland bleef 
zelfs ‘s nachts wakker om te kijken ‘of hij nog zwom’. Ieder rustmoment was spannend, 
iedere rode kool maaltijd was nieuws.  

En de finish zorgde voor collectieve ontroering in Nederland. Met de fantastische 
opbrengst van 6.5 miljoen kon Maarten alle onderzoeken en projecten die hij van te voren 
met patiëntenverenigingen had geselecteerd, financieren. En meer. Hij kon vier (!) extra 
projecten ondersteunen.  

Een prestatie om trots op te zijn. In sportieve zin, maar meest belangrijk, omdat er 
zoveel kankerpatiënten en nabestaanden mee geholpen zijn en hopelijk in de toekomst mee 
worden voorkomen. 
 
Financiële verantwoording over 2019 



Van kanker herstel je als de juiste behandeling er is. Het is daarna vooral een kwestie van 
geluk. Als Maarten van der Weijden foundation proberen wij meer mensen kans op dit geluk 
te geven door het financieren van wetenschappelijk onderzoek. Daarbij hanteren we de 
volgende kernwaarden: 

• De stichting houdt in al haar activiteiten en besluiten steeds het belang van de 
kankerpatiënt voor ogen. 

• De organisatie garandeert dat de opbrengst van door de deelnemers 
bijeengebrachte sponsorgelden volledig en zonder aftrek van onkosten toekomt aan 
het geformuleerde doel van de stichting. 

• Geen bestuurder, sponsor, deelnemer of vrijwilliger verwerft enig stoffelijk voordeel 
uit de stichting en zij streven er altijd naar hier intrinsiek mee om te gaan. 

• De stichting blijft onafhankelijk en verbindt zich niet blijvend aan derden. Dit 
betekent bijvoorbeeld ook dat de stichting geen exclusiviteit verleent aan een 
sponsor of deelnemer. Bij de keuze van de te ondersteunen doelen, betrekken wij 
wel nadrukkelijk en intensief de diverse verenigingen van kankerpatiënten.  

 
2019 markeert alweer het tweede boekjaar van de Maarten van der Weijden Foundation. 
Hierbij leggen wij daarom verantwoording af over de financiën.  
 
Uit bovenstaande kernwaarden vloeit automatisch voort dat ELKE aan de foundation 
gedoneerde euro volledig ten goede komt aan wetenschappelijk kankeronderzoek.  
 
Dit betekent ook dat we voor dekking van de daarnaast gemaakte kosten (organisatie van 
events etc.) separaat sponsoren nodig hebben en gebruiken wij GEEN donatiegeld. In dit 
kader bedanken wij in het bijzonder: Holland Casino, Hamilton Bright, Natwerk, de 
Rabobank, De Boer Wetsuits, Abovo Media, Tribe Company, Koninklijke Landmacht, 
Wetterskip Fryslan, Probo, Lenn, Bigplans, Poeisz, Strikwerda & Smit, Faber Audiovisuals, 
Daily Fresh Food, Autopallas, Stentec Navigation, Samsung, Bttlns, Landal GreenParks, 
Dolfinarium, GPS-Buddy, Exalto, Hella, Styropor Products, Fenix Nederland, BKF, 
Scheepswerf Achterbos TH. Kok, OBI4wan, alsmede de Friese gemeenten Fryske Marren, 
Harlingen, Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Waadhoeke, Sudwest-Fryslân, Tytsjerksteradiel, 
Dantumadiel en de Provincie Fryslân. Daarnaast zijn wij veel dank verschuldigd aan Deloitte 
voor de administratieve ondersteuning en verwerking, alsmede de vele, vele bedrijven en 
personen die ons in het kader van Maarten’s tocht op een diverse manieren hebben 
ondersteund.   
 
Samenvatting 
Door het in het voorgaande onder 2 genoemde uitgangspunt, is er sprake van een tweetal 
resultaten: 

A. Donatie-resultaat 
Door Maarten’s geweldige prestatie en de vele mensen die daardoor 

geïnspireerd werden en geld bijeenbrachten voor de in 2019 geselecteerde doelen, 
is er €6.626.445,= bijeengebracht. Deze donaties zijn als volgt besteed: 
- €4.701.716,= naar KWF Kankerbestrijding 
- €1.232.187,= naar Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) 
- €   559.000,= naar Stichting Roparun  



- Daarnaast is er door donateurs €108.045,94 rechtstreeks gedoneerd aan KWF 
kankerbestrijding met de foundation en Maarten’s actie als oormerk bij de 
overschrijving. 

Met deze bedragen worden rechtstreels de gecommuniceerde onderzoeken 
gefinancierd. Zie  https://www.11stedenzwemtocht.nl/projecten/ 

Daarnaast hebben we het uit de opbrengsten van 2019 resterende bedrag 
van €133.542,= gereserveerd voor in 2020 te selecteren en te financieren 
onderzoeken. De totale bestemmingsreserve (volledig ten behoeve van 
kankeronderzoek) bestaat daarmee per ultimo 2019 uit € 178.283,= 

B. Sponsor/exploitatie resultaat 
Dit gaat over het saldo van baten uit sponsoring en lasten uit de gemaakte 

kosten, bijvoorbeeld voor evenementen en acties. Hier streven we naar een 
minimaal positief resultaat. In 2019 bedroeg dat €71.063,= positief.  

 
Opmerking: als ANBI stichting streven wij naar maximale transparantie. Daarom publiceren 
wij het aanvullend het bewijs van de overschrijvingen van deze bijna 6,5 miljoen aan KWF, 
KiKa en Roparun. 
 
 
 
Vincent Weijers, Penningmeester 
 
 
 
  



Balans per 31 december 2019  

vergelijkend cijfer per 31 december 2018 
 

         
    2019  2018 
Activa        
         

Vlottende activa        
 Voorraden       10.759      

 Vorderingen en 
overlopende activa     50.590           21.443   

 Liquide middelen    382.365           26.551   
         

Totale activa           443.714        
47.994  

         

Passiva        
         

Reserves en fondsen       
 Bestemmingsreserves    178.283           44.741   
 Overige reserves      72.474             1.411   

            250.757        
46.152  

         

Bestemmingsfonds          166.667                
-    

         

Kortlopende schulden            26.290          
1.842  

         

Totale activa           443.714        
47.994  

         

Alle bedragen in Euro’s  



Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2019 
t/m 31 december 2019 

 
  Alle bedragen in Euro’s 
  
 
Vincent Weijers, Penningmeester 
 
 
  

Baten

Baten van subsidies van overheden 25.000        3.000          
Baten van donaties en giften 6.626.445   5.044.741   

Som van de geworven baten 6.651.445       5.047.741       

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
Boekenverkoop 1.646              -                  

Overige baten
Sponsoring 336.073      176.200      
Inschrijfgeld 12.749        14.777        

348.822          190.977          

Som van de baten 7.001.913       5.238.718       

Lasten
Besteed aan doelstellingen

Boekenverkoop 1.646          -              
Stichting Roparun 559.000      -              
Stichting Kinderen Kankervrij 1.232.187   -              
KWF Kankerbestrijding 4.701.716   5.000.000   

6.494.549       5.000.000       

Wervingskosten 227.482          131.168          

Kosten beheer en administratie 75.285            61.508            

Som van de lasten 6.797.316       5.192.676       

Saldo voor financiële baten en lasten 204.597          46.042            

Saldo financiële baten en lasten 8                     110                 

Saldo van baten en lasten 204.605          46.152            

Bestemming saldo van baten en lasten
Baten van donaties en giften 6.626.445   5.044.741   
Besteed aan Stichting Roparun (559.000)     -              
Besteed aan Stichting Kinderen Kankervrij (1.232.187)  -              
Besteed aan KWF Kankerbestrijding (4.701.716)  (5.000.000)  
Toevoeging aan bestemmingsreserve 133.542          44.741            
Toevoeging aan overige reserves 71.063            1.411              

204.605          46.152            

 2019  2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naast bovenstaande overschrijvingen, konden we door doorlopende donaties op 29 
oktober 2019 nog ruim €292.000 en €100.000 extra doneren aan respectievelijk KWF 
Kankerbestrijding en KiKa, ten behoeve van extra onderzoeken. 


