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Algemene gegevens
Naam:  STICHTING MAARTEN VAN DER WEIJDEN FOUNDATION 
RSIN:   857825665
KvK nummer: 69306486
Plaats:  Vught
Website: https://www.mvdwfoundation.nl/over-mvdwf
Email:  contact@mvdwfoundation.nl
Telefoonnnr: +31 6 24206281
Beleidsplan: [LINK TOEVOEGEN]

Bestuur 2021 
Voorzitter: Maarten van der Weijden
Penningmeester: Vincent Weijers
Secretaris: Vincent Weijers
Lid:  Marcel Beerthuizen
Lid:  Egon Diekstra
Lid:  Niel van Hoff
Lid:  Laurien van Unen

Het bestuur is onbezoldigd en leden ontvangen ook geen onkostenvergoeding.

Beloningsbeleid
De foundation heeft gedurende 2021 geen personeel in loondienst gehad. 

Verslag van het bestuur over 2021
Na een door de Coronapandemie gekenmerkt 2020, bleek ook 2021 nog een bijzonder jaar 
met veel onzekerheden en beperkingen ten aanzien van de organisatie van evenementen en 
fondsenwerving. 

Hoewel dit een teleurstelling was voor alle enthousiaste vrijwilligers van onze stichting, begrepen 
we -net als in 2020- de noodzaak volledig en leefden we mee met de velen die de impact van 
Corona van nabij mee hebben gemaakt. Wij wensen hen wederom heel veel sterkte en hopen dat 
in 2022 de weg naar herstel wordt ingezet. 

Ondanks de uitdagende omstandigheden, hebben we een aantal activiteiten kunnen organiseren 
en hebben wederom velen ook dit jaar laten zien dat zij Maarten’s missie een warm hart toe 
dragen. Niet alleen via de prestaties van Maarten zelf, maar ook door het opzetten van activiteiten 
als onderdeel van “Team Maarten” waarbij werd deelgenomen aan bestaande evenementen 
om fondsen te werven voor kankeronderzoek. We zijn het jaar gestart met een thuistriathlon en in 
samenwerking met de KNZB werd de eerste zwem4daagse zwemweek georganiseerd. Maarten 
verbak het guiness record ‘longest swim in a current pool en hij legde de Elfstedenroute virtueel af 
in zijn stromingszwembad 

Met de binnengekomen donaties en dankzij de bestemmingsreserve die we hadden opgebouwd, 
hebben we gedurende het jaar wederom een aantal onderzoeken kunnen financieren. 

Algemeen te 
publiceren:
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1.   Patiënt-vriendelijke vroege opsporing van eierstokkanker met (zelf afgenomen) uitstrijkjes   
  (volledig gefinancierd vanuit een erfenis).

2.  Passende screening en preventie van kanker voor mensen met een verstandelijke beperking.

3.  Opsporen en behandelen van botverlies van kinderen met kanker.

Dankzij de vele sponsoren, vrijwilligers en donateurs is dit een prestatie om trots op te zijn! In 
sportieve zin, maar meest belangrijk, omdat er zoveel kankerpatiënten en nabestaanden mee 
geholpen worden.

Financiële verantwoording over 2021
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   
  donatiegelden 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. 

2021 markeert alweer het vierde 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: de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij, Blokker, Swimm, HUUB, Ku 
Cycle, Daily Fresh Food, de Rabobank, Maurten, Hyuandai, Ideal, Technogym, Garmin en Probo 
print. Ook de gemeenten die subsidies hebben versterkt in het kader van onze activiteiten en 
evenementen zijn we dankbaar. 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 missie op een diverse manieren hebben ondersteund.
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Samenvatting
Door het in het voorgaande onder 2 genoemde uitgangspunt, is er sprake van een tweetal resultaten:

A. Donatie-resultaat
  Het donatieresultaat over 2021 is € 462.367 negatief. Dit komt omdat er meer toegekend   
  is aan onderzoeken in 2021 dan dat er in dit jaar aan donaties ontvangen is. Er werd € 492.994  
  opgehaald aan donaties, terwijl er in totaal (2020 & 2021 tezamen) € 1.193.578 is toegezegd  
  aan onderzoeken. Dit was mogelijk vanuit de bestemmingsreserve die over de afgelopen 
  jaren opgebouwd is en is in lijn met het commitment dat we in het vorig jaarverslag   
  uitspraken. De bijdragen zullen conform de afspraken gefaseerd uit de bestemmingsreserve  
  worden overgemaakt naar de geselecteerde projecten.

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 2021 bedroeg dat € 17.830.

Vincent Weijers, Penningmeester

Stichting Maarten van der Weijden Foundation
Balans per 31 december 2021, vergelijkende cijfers per 31 december 2020
Opgesteld conform de richtlijnen van RJ 650 – Fondsenwervende instellingen 
(Na voorstel resultaatbestemming)

GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST

Alle bedragen in Euro’s 
Vincent Weijers, Penningmeester

Activa

Vlottende activa
 Voorraden
 Vorderingen en overlopende activa
 Liquide middelen

Totale activa

Passiva

Reserves en fondsen
 Bestemmingsreserves (donaties)
 Overige reserves (sponsoring)

Kortlopende schulden
 Toegekende onderzoeksgelden
 Vooruitontvangen sponsorbijdragen
 Crediteuren
 Omzetbelasting

Totale activa

31/Dec/20
€

 5.052
 4.615
 1.104.602

1.114.269

1.114.269

 532.085   
 209.403

741.488

 271.300
 83.334
 18.147
 - 

372.781

1.114.269

31/Dec/21
€

 -
 13.973
 1.710.045

1.724.018

1.724.018

 69.718    
 227.233

296.951

 1.193.578
 195.000
 37.209
 1.280 

1.427.067

1.724.018

Beknopt Jaarverslag 2021 Maarten van der Weijden Foundation



5

Stichting Maarten van der Weijden Foundation
Staat van baten en lasten over 2021, vergelijkende cijfers 2020
Opgesteld conform de richtlijnen van RJ 650 – Fondsenwervende instellingen

Baten

Baten van subsidies van overheden
Baten van donaties en giften

Som van de geworven baten

Baten als tegenprestatie voor de 
levering van producten
  Boekenverkoop bate sponsoring
  Boekenverkoop bate donatie

Overige baten
  Sponsoring
  Lidmaatschap Club 111

Som van de baten

2021
€

 -
 492.994

492.994

-
-

 
 122.333   
 5.328

127.661

620.655

2020
€

 750
 606.229

606.979

1.257
18.873

 
 325.333   
 3.220

328.553

955.662

Lasten
Besteed aan doelstellingen
  Kostprijs boeken
  Stichting Roparun
  Stichting Kinderen Kankervrij
  Verkrijging legaat
  UMC Amsterdam en AVL   
  Steenbergen/Bleeker/ Trommel  
  (onderzoek eierstokkanker)
  TIPZO (Tijdige integratie   
  palliatieve zorg in de oncologie)  
  Dr. Maarten Cuypers (onderzoek  
  kankerpreventie bij 369.000 -
  mensen met een verstandelijke  
  beperking)
  Antoni van Leeuwenhoek   
  Foundation (Medema Sonk)

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

 -
 (109.000)
  124.958
 -
 313.253 

 257.150

 369.000

 -
955.361

88.598

16.907

1.060.866

(440.211)

 1.257
 -
 -
 2.133
 -

 -

 -

 271.300
274.690

118.840

71.401

464.931

490.731
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Saldo financiële baten en lasten

Bestemming saldo van baten en 
lasten
  Afname/ Toevoeging aan   
  bestemmingsreserve (donaties)
  Toevoeging aan overige reserves  
  (sponsoring)

(4.326)

(444.537)

(462.367)

17.830

(444.537)

-

490.731

353.802

136.929

490.731
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GEEN ACCOUNTANTSCONTROLE TOEGEPAST

Alle bedragen in Euro’s 
Vincent Weijers, Penningmeester


