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1. Financieel beleid
De stichting Bedumer Winterloop heeft als doel:




Het jaarlijks organiseren van activiteiten ten bate van het KWF of het UMCG Kanker
Researchfonds.
De stichting tracht haar doel te bereiken door in ieder geval de eerste zaterdag van
februari een sponsorloop te organiseren in het hart van Bedum
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Deelnemende wandelaars en hardlopers worden geacht sponsorgelden te verwerven om
een zo groot mogelijk bedrag te kunnen overhandigen aan de geadopteerde doelen. Tevens
worden er particulieren en bedrijven benaderd om zelf initiatieven te ontplooien die
bijdragen aan de doelstelling.
De geadopteerde doelen zijn projecten of activiteiten van het KWF of het UMCG Kanker
Researchfonds.
Bij de organisatie zetten veel vrijwilligers en sympathisanten zich belangeloos in.
Desondanks ontkomt de stichting er niet aan dat er kosten gemaakt moeten worden om het
evenement te kunnen organiseren. Het bestuur acht het noodzakelijk deze kosten te maken
omdat ze bijdragen aan een hogere opbrengst van het evenement.
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2. Jaarrekening
Balans per 30 juni 2019
Liquide middelen
Totale activa

30-6-2019
4396,73

30-6-2018
2843,01

30-6-2017
200,44

4396,73

2843,01

200,44

Staat van baten en lasten van 1-7-2018 t/m 30-6-2019
Werkelijk
2019

Begroot 2019 Werkelijk 2018

Baten
Sponsorinkomsten deelnemers
Sponsorinkomsten bedrijven
Opbrengst diverse activiteiten
Opbrengst catering
Acties, giften en overige inkomsten
Totaal

43313,57
34487,65
20031,08
11421,75
22582,10
131836,15

35000,00
30000,00
12500,00
13200,00
3900,00
94600,00

45583,24
40257,90
13260,95
13412,52
11060,32
123574,93

Lasten
Donatie UMCG Kanker Research Fonds
Donatie particuliere initiatieven
Kosten catering
Kosten evenement
Totaal

114785,13
4087,50
5688,05
5582,45
130143,13

80850,00
0,00
8250,00
6226,00
95326,00

106883,00
0,00
10362,84
3686,52
120932,36

726,00

2642,57

Resultaat
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3. Toelichting jaarrekening
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019. Alle bedragen in de
jaarrekening en toelichting zijn in euro’s.
1. Het positieve resultaat van 2019 resulteert in een toename van de reserve van de
stichting van € 4.396,73.
2. In 2019 zijn de volgende activiteiten georganiseerd waarvoor donaties zijn ontvangen:
sponsorloop, knipstube, Bedumer Winterloop krant, benefiet diner, verloting, koken
door Colourful Bedum, spinningmarathon, kickboks workshop, zwemmarathon, volleybal
marathon, ontbijt, Glazen Huis, brandweer actie, verkoop cakes, online veiling, verkoop
broodjes, verkoop tulpen, boksbal, collectebussen, flessenacties, snert verkoop, overige
giften en donaties
3. Voor editie 2019 zijn de volgende projecten van het UMCG Kanker Research Fonds
geadopteerd, deze projecten kunnen gefinancierd worden door de bijdrage van de
Bedumer Winterloop:
a. Project 201817 Drs. Sanne van Dijk; Droge Mond, hoofd/halskanker; € 3.000,b. Project 201831 Drs. H.R. Zuidhof; 4901159 Borstkanker Identificatie; € 2.616,c. Project 201846 Prof. G.H. de Bock; 4901153 OncoLifeS; € 15.055,d. Project 201847 Prof. J.J. Schuringa; 4901154 Leukemie; € 17.010,e. Project 201848 Dr. C.P. Schroder; 4901155 Borstkanker Chemo; € 35.000,4. Het totaalbedrag van de bij punt 3 genoemde projecten is € 72.681,00. De
meeropbrengst van de winterloop van 2019 is in overleg met het UMCG KRF aan de
volgende projecten besteed:
f. Project 201844 Prof. B. van Leeuwen; 4901156 Melanoom. € 30.000,g. Project 201920 Prof. S. de Jong; Microscopische analyse tumorkweken. € 12.000,(deel van project is gefinancierd)
5. In 2019 zijn tevens 2 particuliere initiatieven ij de gemeente Het Hogeland die gelieerd
zijn aan kanker gehonoreerd met een financiële bijdrage van de Bedumer Winterloop:
a. Zwemgroep de Spetters: € 1087,50
De zwemgroep zwemt wekelijks met mensen die behandeld zijn of worden tegen
kanker onder het motto: Zwemmen, therapie voor lotgenoten met kanker.
b. LUNA Kankercafé: € 3.000,Deze nieuwe organisatie gaat eens per 2 maanden bijeenkomsten in de
gemeente Het Hogeland houden waarin mensen die kanker hebben, gehad
hebben of er mee te maken hebben met elkaar in contact kunnen komen.

Stichting Bedumer Winterloop

4

Financieel jaarverslag 2018 - 2019

4. Ondertekening jaarrekening
Ondertekend op 28 november 2019 te Bedum.
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