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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
Research Fonds.
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
Research Fonds.
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.

In 2021 is er vanwege Corona geen Bedumer Winterloop evenement georganiseerd.
Ondanks deze omstandigheden zijn er wel particuliere initiatieven geweest om geld in te
zamelen voor het onderzoek naar kanker. De organisatie was zeer verheugd over deze
initiatieven, en deze hebben wederom een groot bedrag hebben opgeleverd. Hiermee zijn
twee onderzoeksprojecten van het UMCG Kanker Research Fonds financieel ondersteund.
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2. Jaarrekening
Balans per 30 juni 2021
Liquide middelen

€

30-6-2021
82,24

Totale activa

€

82,24

€
€

30-6-2021
82,24
82,24

€

30-6-2020
3.216,32

€

3.216,32

Staat van baten en lasten van 1-7-2020 t/m 30-6-2021

Werkelijk 2021
Baten
Sponsorinkomsten deelnemers
Sponsorinkomsten bedrijven
Opbrengst diverse activiteiten
Opbrengst catering / events
Acties, giften en overige inkomsten
Totaal
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Werkelijk 2020

€ 8.822,84
€ 6.642,90
€ 16.144,33
€ 10.919,88
€ 42.612,19

Lasten
Donatie UMCG Kanker Research
Fonds
Donatie particuliere initiatieven
Bijdrage Merels Wereld
Bijdrage Koppelbedden UMCG
Bijdrage Hamelhuis
Kosten catering
Kosten evenement
Totaal

Resultaat

Begroot 2021

€

-

€ 45.010,84

€ 141.500,00




€
€

€

€ 64.928,98
€ 39.761,64
€ 31.339,05
€ 22.552,97
€ 10.311,58
€ 168.894,22





653,19
45.664,03

€

-

-3.134,08

€

-

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

€

-1.190,36
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3. Toelichting jaarrekening
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2021.
Alle bedragen in de jaarrekening en toelichting zijn in euro’s.

1. Ondanks Corona en het afgelasten van de 11e editie in 2021 zijn er toch activiteiten
georganiseerd om geld in te zamelen voor de Bedumer Winterloop. Het resultaat van
2021 resulteert in een afname van de reserve van de stichting van € 3.134,08.
2. In 2021 zijn de volgende activiteiten georganiseerd waarvoor donaties zijn ontvangen:
Sponsorloop basisschool de Horizon, sport en spinningmarathon, flessenacties, overige
giften en donaties.
3. Voor editie 2021 zijn de volgende projecten van het UMCG Kanker Research Fonds
geadopteerd, deze projecten worden gefinancierd door de bijdrage van de Bedumer
Winterloop:
a. Project 1: Onderzoek naar bloedkanker. Er wordt onderzoek gedaan naar het
ontstaan van verschillende soorten bloedkanker, waaronder acute myeloïde
leukemie (AML). Deze vorm van bloedkanker is nog moeilijk te genezen. Prof.
Jan Jacob Schuringa, Begroot op € 20.947,b. Project 2: In het project wordt onderzocht of een minimale invasieve niet
chirurgische behandeling, namelijk microwave ablatie, kan worden toegepast in
een vroeg stadium van borstkanker als alternatief voor een borstsparende
operatie. Ablatie houdt in dat onder sedatie (“roesje”) een naald wordt
ingebracht in de tumor. Via de naald wordt hitte gegenereerd wat ervoor zorgt
dat kankercellen worden gedood. In een overzicht van artikelen bij ablatie van
borst tumoren komt naar voren dat het technisch succes hoog is met minimale
complicaties. Dr. M.D. Dorrius. Begroot op € 28.500,4. Het totaalbedrag dat door de Bedumer Winterloop voor de bij punt 3 genoemde
projecten aan het UMCG Kanker Research Fonds is gedoneerd is € 45.010,84.
5. In 2021 zijn geen particuliere initiatieven die gelieerd zijn aan kanker gehonoreerd.
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Ondertekening jaarrekening
Bedum, 1 september 2021
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