
Donaties editie 2020/2021

Doel

KWF  €             441.814

Bijna Thuis Huis Best  €                 3.306

Familiehuis Daniel den Hoed, Rotterdam  €                 8.955

Hospice Altena, Gorinchem  €                 5.980

Hospice Schagen  €               14.350

Hospice Zwolle  €               12.636

Inloophuis De Cirkel, Helmond  €                 6.880

Inloophuis De Eik, Eindhoven  €                 5.625

Inloophuis Parkhuys Almere  €                 5.765

Inloophuis Passie, Lelystad  €                 7.591

Kenniscentrum Oncologie, Deventer  €               13.235

MFC Huis aan het Water, Katwoude  €               14.454

Nazorghuis Intermezzo, Zwolle  €                 3.603

Princes Maxima Centrum, Utrecht  €               58.305

Stichting Droomdag, Roelofarendsveen  €                 5.179

Stichting Kanker in Beeld, Huizen  €                    948

Stichting Melanoom, Amstelveen  €                 5.995

Teamuitbehandeld.nl, Soest  €               19.735

THH Drenthe, Hoogeveen  €               10.315

THH Roermond  €                 2.248

THH Weert  €               16.483

THH Zeewolde  €                 2.500

Veluwse Wensambulance, Elburg  €                 9.140

VOKK, De Bilt  €               11.058

Vicki Brown Huis, Den Bosch  €                 6.380

Villa Joep.nl, Utrecht  €               26.195

Hospice Heerenveen €                  7.500

Marikenhuis, Nijmegen  €               10.000

Totaal  €              736.175



De totale opbrengst en verdeling van 2019

TOTAAL REGIONAAL - € 265.010,-

TOTAAL KWF - € 401.220,-

TOTAAL UITKERING: € 666.230,-

Lokale goede doelen 2019

STICHTING  

Bijna Thuis Huis Best €               10.280

Hospice Amsterdam Zuidoost €                 2.500

Inloophuis Parkhuys, Almere €                 2.500

Kennis Centrum Oncologie €                 6.395

Kindergasthuis De Boeg €               15.155

Nazorghuis IntermeZZo €               11.435

Prinses Máxima Centrum €               44.360

Stichting Droomdag €                 2.945

Stichting Les Vaux, Abcoude €                 2.500

Toon Hermans Huis Roermond €                 1.795

Toon Hermans Huis Weert €               13.060

Toon Hermans Huis Zeewolde €                 2.000

Vechtgenotenhuis Ommen €                 2.400

Veluwse Wensambulance €               10.025

Vrienden van Hospice Eesinge €                    465

C'est La Vie-Huis €                 1.000

Familiehuis Daniel den Hoed €                 5.000

Hospice De Wingerd €                 2.885

Hospice Zwolle €               13.015

Inloophuis Leven met kanker €                 3.130

Inloophuis Passie €               13.280

Multifunctioneel oncologisch centrum Huis aan het Water€                 3.520

Robijn Huis , Assen €                 1.500

Stichting Kanker in Beeld €                 1.000

Stichting Melanoom €                 4.070

Toon Hermans Huis Drenthe €                 3.000

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker €               23.685

Vicki Brown Huis, Den Bosch €                 1.500

Hospice Schagen €               17.530

Inloophuis de Eik €                 3.000

Villa Joep.nl €               40.080







Aanmelden als Goed Doel:

Om in aanmerking te komen voor een donatie van onze stichting geldt de volgende procedure.

U kunt via info@grootverzettegenkanker.nl melden dat u graag geplaatst wilt worden op de lijst met te ondersteunen doelen.

Dit bericht zal onder de aandacht worden gebracht bij onze commissie Goede Doelen. Deze commissie is belast met het onderzoek of u in aanmerking komt.

De commissie bestaat uit 5 personen, die tot een gezamenlijk oordeel komen. Zij gaan daarbij integer en zo objectief mogelijk te werk.

De commissie zal in oktober/november informatie bij u opvragen, die zij nodig acht om te oordelen over uw aanvraag. In de meeste gevallen gaat het dan om:

Meest recente ANBI-verklaring;

Statuten van uw stichting;

Recent uittreksel KvK;

Beschrijving van activiteiten, doelgroepen, aantal vrijwilligers, in hoeverre de activiteiten kanker-gerelateerd zijn;

Namen, taakverdeling en contactgegevens van het huidige bestuur;

(Meerjaren-)beleidsplan;

Begroting komend boekjaar;

Meest recente jaarcijfers;

Onderbouwd verzoek donatie komende editie van Groot Verzet Tegen Kanker, m.a.w. wat wilt u gaan doen met de eventuele donatie?

Na ontvangst per mail van de informatie zal de commissie Goede Doelen deze bestuderen en op basis daarvan besluiten of u in aanmerking komt voor een donatie.

Het oordeel van de commissie zal u naderhand worden medegedeeld. Over het oordeel van de commissie wordt niet gediscussieerd.

In geval van een positief oordeel zult vervolgens vernemen welk commissielid uw aanspreekpunt zal zijn en wordt een logo met link naar de website van uw stichting op de site www.grootverzettegenkanker.nl geplaatst.

Meestal in de loop van december zal de site worden opengesteld voor inschrijving voor de editie van het daarop volgende jaar.

Deelnemers kunnen bij inschrijving voor de actie uw stichting selecteren als begunstigde. Dit houdt in dat maximaal 50% van de sponsoropbrengsten die de betreffende deelnemer inzamelt, aan uw stichting zal worden gedoneerd. De overige minimaal 50% gaat naar KWF Kankerbestrijding.

Maakt de deelnemer geen keus, dan komt maximaal de helft van zijn of haar sponsoropbrengsten terecht in de “algemene pot”. Het moge duidelijk zijn dat vooraf niet is te voorspellen hoe groot deze “algemene pot” is.

Deze “algemene pot” zal na de actie vervolgens worden verdeeld onder de doelen die mogelijk een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat hierbij dan om doelen die maximaal twee maal eerder een donatie hebben ontvangen van onze stichting en die zelf onvoldoende in staat zijn gebleken om deelnemers te enthousiasmeren.

Ingeval uw stichting al driemaal een donatie heeft ontvangen kunt u opteren voor de status van partner van de Stichting Mont Ventoux.

Dit houdt in dat uw stichting op dezelfde manier wordt getoetst als alle andere doelen, maar niet meer in aanmerking komt voor het extra steuntje in de rug zoals hiervoor beschreven.

De donatie aan een partner zal dus uitsluitend bestaan uit 50% van de opbrengsten van de deelnemers die uw stichting hebben uitgekozen bij hun aanmelding. Een partner kan zodoende zelf de hoogte van de uiteindelijke donatie beïnvloeden, door zoveel mogelijk deelnemers aan zich te binden en deze deelnemers in staat te stellen zoveel mogelijk geld op te halen.

Enkele weken na de actie Groot Verzet Tegen Kanker worden de te doneren bedragen bepaald en de cheques uitgereikt.

De uitbetaling van de aldus bepaalde donaties vindt plaats nadat een recente kopie-bankafschrift van uw stichting is gestuurd naar de penningmeester (penningmeester@grootverzettegenkanker.nl) van onze stichting.
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