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Staat van baten en lasten

2018

2017

Baten
Verworven uit donaties en acties
Lening

€ 477.228
€0

€ 338.896
€ 150.000

Totale baten

€ 477.228

€ 488.896

Lasten
Ondersteuning patiënten/onderzoeken
Transactie- en bankkosten (ING, paypal, Mollie)
Overige lasten (o.a. website, mailchimp, annulering foutieve donatie)
Teruggave lening incl. rente
Saldo baten en lasten (resultaat)

€ 197.072
€ 1.253
€ 10.276
€ 151.500
€ 117.126

€ 403.691
€ 2.676
€0
€0
€ 82.530

Totale lasten

€ 477.228

€ 488.896

Balans per 31 december

2018

2017

Activa
Overlopende activa
Liquide middelen ING
Liquide middelen Paypal

€0
€ 198.002
€ 1.770

€ 150.000
€ 83.915
€ 1.683

Totaal activa

€ 199.772

€ 235.598

Passiva
Lening
Nog te bestemmen stichtingsvermogen (resultaat)

€0
€ 199.772

€ 150.000
€ 85.598

Totaal passiva

€ 199.772

€ 235.598

Toelichting bij staat van baten en lasten
Wij geloven dat geld nooit in de weg mag staan bij het redden van een mensenleven. De doelstelling
van Stichting Steun Onderzoek Non-Hodgkin is als volgt in de statuten beschreven:
De stichting heeft ten doel:
a. het (financieel) ondersteunen van onderzoek naar immunotherapie en het (financieel)
ondersteunen van medische behandelingen van patiënten die lijden aan een Non-Hodgkin
lymfoom; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Het doel van de stichting is om bij te dragen aan het vergroten van de overlevingskansen van nonhodgkin patiënten. Dit doen wij door onze middelen in te zetten ter ondersteuning van onderzoek
naar immunotherapie. Zo hopen we dat behandelmethoden veel sneller dichterbij komen voor
diegenen die daar zo afhankelijk van zijn. Ook bieden wij (financiële en morele) ondersteuning bij
medische behandelingen van non-hodgkin patiënten. Wij hopen in de toekomst velen op deze
manier te mogen helpen.
Terugblik
In 2017 startten wij met een wervingsactie voor de behandeling van Ivo Visser. Ook derden
organiseerden acties waardoor het aantal donaties groeide. Donaties kwamen rechtstreeks via de
bankrekening van stichting SON binnen en via de website http://www.stichtingson.nl/. In 2018 droeg
de stichting ook bij aan de behandeling van Kees Dam. Naast een financiële bijdrage, gaf de stichting
ook advies in het opzetten van een crowdfunding campagne. Mensen die in een vergelijkbare situatie
verkeren als eerder genoemde, weten de stichting te vinden en vragen regelmatig om ervaringen en
advies betreffende behandelingen in het buitenland en mogelijke financiële gevolgen.
Alle baten komen uit donaties van derden. Alle lasten zijn gerelateerd aan het doel van de stichting.
Ondersteuning onderzoeken
In 2018 startte ook een oriëntatieproces naar hoe de stichting aan onderzoeken kan bijdragen die
passen bij de doelstellingen. Dit proces is nog gaande.

