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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 2020
Liquide middelen
Totale activa

30-6-2020
3.216,32

30-6-2019
4.406,68

30-6-2018
2.843,01

3.216,32

4.406,68

2.843,01

Staat van baten en lasten van 1-7-2019 t/m 30-6-2020
Werkelijk 2020
Baten
Sponsorinkomsten deelnemers
Sponsorinkomsten bedrijven
Opbrengst diverse activiteiten
Opbrengst catering / events
Acties, giften en overige inkomsten
Totaal
Lasten
Donatie UMCG Kanker Research Fonds
Donatie particuliere initiatieven
 Bijdrage Merels Wereld
 Bijdrage Koppelbedden UMCG
 Bijdrage Hamelhuis
Kosten catering
Kosten evenement
Totaal

Resultaat
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Begroot 2020 Werkelijk 2019

64.928,98
39.761,64
31.339,05
22.552,97
10.311,58
168.894.22

45.000,00
32.500,00
12.421,00
12.600,00
7.701,13
110.222,13

43.313,57
34.487,65
20.031,08
11.421,75
22.582,10
131.836,15

141.500,00

90.436,86
4.500,00

114.785,13
4.087,50

6.600,00
7.775,00
104.811,86

5.688,05
5.582,45
130.143,13

5.410,27

1.693,02

3.000,00
3.000,00
3.000,00
8.565,72
11.018,86
170.084,58

-

1190,36
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3. Toelichting jaarrekening
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli 2019 tot 1 juli 2020.
Alle bedragen in de jaarrekening en toelichting zijn in euro’s.

1. Het prachtige resultaat van 2020 resulteert in een afname van de reserve van de
stichting van € 1190,36.
2. In 2020 zijn de volgende activiteiten georganiseerd waarvoor donaties zijn ontvangen:
Bedumer Winterloop krant, benefiet diner, thema avond over kanker, sponsorloop,
wandeltocht, knipstube, koken door Colourful Bedum, Moluks buffet, spinningmarathon,
spinning/squash marathon, kickboks workshop, zwemmarathon, volleybal marathon,
ontbijt, Glazen Huis, brandweer actie, verkoop cakes, online veiling, verkoop broodjes,
verkoop tulpen, boksbal, collectebussen, flessenacties, snert verkoop, verkoop taarten,
concert Melrose, Hollandse avond, overige giften en donaties.
3. Voor editie 2020 zijn de volgende projecten van het UMCG Kanker Research Fonds
geadopteerd, deze projecten worden gefinancierd door de bijdrage van de Bedumer
Winterloop:
a. Project: gebruik maken van immunotherapie bij baarmoeder kanker om minder
invasieve chirurgie te hoeven doen. Prof. H. Nijman/dr. M. De Bruyn
(201833/4901157); Begroot op € 35.000,b. Project: wat zijn de gevolgen van bestraling bij hersentumoren op het
functioneren van het brein/geheugen? dr. M. Kramer (201840/4901158); Begroot
op € 3.000,c. Project: Opzetten van nieuwe kweeksystemen van hoofd/hals kanker om nieuwe
medicijnen te testen, en gepersonaliseerde therapie mogelijk te maken. dr. B.
Plaat (201913) Begroot op € 29.200,d. Project: Ontwikkelen van modelsystemen om bijwerkingen van de
kankerbandeling op speekselklierfunctie te testen. Dr. B. Plaat (201913); Begroot
op € 8.000,e. Project: Verbetering van operatietechniek voor meningioom. Prof. Groen
(201901); Begroot op €35.000,f. Project: Microscopische analyse van 2-dimensionale en 3-dimensionale
tumorkweken om nieuwe behandelmethoden te testen. Prof. S. de Jong
(201920); Begroot op € 47.500,- (* Dit project heeft in 2019 al een donatie gehad
van de Bedumer Winterloop waarvan een deel van het project bekostigd kon
worden)
g. Project: Ontwikkeling van een biobank voor anaplastisch schildklier carcinoom.
Prof. A. Brouwers (201920); Begroot op € 3.000,-
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4. Het totaalbedrag dat door de Bedumer Winterloop voor de bij punt 3 genoemde
projecten aan het UMCG Kanker Research Fonds is gedoneerd is € 141.500,00.
5. In 2020 zijn 3 particuliere initiatieven die gelieerd zijn aan kanker gehonoreerd met een
financiële bijdrage van de Bedumer Winterloop:
a. Stichting Merels Wereld: € 3000,00
De doelstelling van deze stichting is om geld en aandacht te vragen voor meer
onderzoek naar de ROS1-translocatie longkanker. Merel Hennink is de oprichter
van deze stichting en is landelijk, Europees en mondiaal actief om deze vorm van
kanker onder de aandacht te brengen.
b. Koppelbedden in het UMCG, Groningen: € 3.000,Een koppelbed is een speciaal vervaardigd bedframe met een matras die
naadloos aansluit op bij voorbeeld een ziekenhuisbed of een bed in de
thuissituatie. Hierdoor wordt het mogelijk dat mensen in de laatste fase van het
leven letterlijk elkaars warmte kunnen voelen. Geliefden kunnen intiem samen
zijn, kinderen bij hun ouders of ouders bij hun kind. Op voordracht van Sander de
Hosson, longarts, is een donatie gevraagd voor aanschaf van een koppelbed in
het UMCG.
c. Het inloophuis Hamelhuys Groningen: € 3.000,Stichting Hamelhuys wil in de stad Groningen e.o. en wellicht op termijn op
plekken elders in het Noorden een plek bieden aan kankerpatiënten en hun
naasten om samen te komen in een ontspannen sfeer. Men kan er terecht voor
een gesprek met lotgenoten, een luisterend oor.
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4. Ondertekening jaarrekening
Bedum, 1 oktober 2020
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