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Het bestuur is onbezoldigd en leden ontvangen ook geen onkostenvergoeding.
Beloningsbeleid
Een beloningsbeleid voor eventueel aan te stellen personeel is op het moment van
verslaglegging (31/12/2018) nog in ontwikkeling, aangezien de foundation per deze datum
nog geen personeel heeft.
Verslag van het bestuur over 2018
Wat was 2018 een bijzonder jaar! Tien jaar na het winnen van zijn gouden medaille bij de
Olympische Spelen, dook Maarten de Friese wateren in om de Elfstedentocht te zwemmen.
Een uniek evenement dat het hele land samenbracht. Maarten slaagde erin om met zijn
tocht ruim 5 miljoen euro op te halen voor kankeronderzoek. Ondanks het feit dat hij de
tocht na 163 km en 55 uur zwemmen moest staken, is zijn doel bereikt: hij heeft alles
gegeven. Twaalf onderzoeken naar kanker zijn met de opbrengst gefinancierd.
De tocht was een aaneenschakeling van kippenvel momenten. Friesland heeft Maarten
massaal gesteund. Zowel bij de organisatie van het evenement als tijdens de tocht.
Duizenden mensen langs de kant. Tractoren die hem bijschenen tijdens de nacht.
Onbekenden die Maarten en zijn team van eten en drinken voorzagen. Mensen die door
kanker zijn geraakt en bijzondere gesprekken voerden langs de kant. Het zorgde voor een
unieke sfeer die het hele land in zijn greep kreeg.
Natuurlijk was het feit dat Maarten de tocht niet kon afmaken, een tegenslag. Net als het
feit dat de meezwem-evenementen een dag van te voren moesten worden afgelast door de
te slechte kwaliteit van het zwemwater. Maar de tocht was een middel, geen doel. Het doel
was zoveel mogelijk geld ophalen voor kankeronderzoek, door alles te geven. En dat heeft
Maarten, mét zijn team, gedaan.
Het bestuur van de Maarten van der Weijden Foundation in 2018:

Voorzitter:
Penningmeester:
Sercretaris:
Lid:
Lid:

Maarten van der Weijden
Vincent Weijers
Vincent Weijers
Laura Huisman
Hanneke Faber

Financiële verantwoording over 2018
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 sponsorgelden 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.
2018 markeert ook het eerste 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: Holland Casino, Hamilton Bright, Boskalis, de
Rabobank, De Nederlandsche Bank, de Friesland Zorgverzekeraar alsmede de Friese
gemeenten Harlingen, Dokkum, Waadhoeke, Sudwest, Sloten en Leeuwarden. 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
tocht op een diverse manieren hebben ondersteund.
Samenvatting
Door het in het voorgaande onder 2 genoemde uitgangspunt, is er sprake van een tweetal
resultaten:
A. Donatie-resultaat
Door Maarten’s geweldige prestatie en de vele mensen die daardoor
geïnspireerd werden en geld bijeenbrachten voor de in 2018 geselecteerde doelen,
is er €5.022.898,= bijeengebracht. Hiervan is in December 2018 €5.000.000,= door
de foundation overgemaakt naar KWF Kankerbestrijding. Daarnaast is er door

donateurs €22.898,= rechtstreeks gedoneerd aan KWF kankerbestrijding met de
foundation en Maarten’s actie als oormerk bij de overschrijving.
Met dit geld zal KWF de 12 gecommuniceerde onderzoeken financieren. Zie
https://www.11stedenzwemtocht.nl/onderzoek/
Daarnaast hebben het uit de opbrengsten van 2018 resterende bedrag van
€44.741,= gereserveerd voor in 2019 te selecteren en te financieren onderzoeken.
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. Dit jaar bedroeg dat €1.412,= positief.
Opmerking: als ANBI stichting streven wij naar maximale transparantie. De ANBI
publicatievereisten verlangen slechts een staat van baten en lasten en een balans.
Aangezien de donaties rechtstreeks ten goede komen aan de geselecteerde onderzoeken en
dus GEEN bate of last voor de foundation zelf zijn, komen deze niet voor in de staat van
baten en lasten. Omdat de doorstorting aan KWF voor jaareinde heeft plaatsgevonden,
staan deze gelden ook niet op de balans. Daarom publiceren wij aanvullend het bewijs van
overschrijving van deze vijf miljoen aan KWF.

Vincent Weijers, Penningmeester

Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

31.12.2018
€

Actief
Vlottende activa
Debiteuren

21.281

Liquide middelen

26.714
47.995
47.995

Passief
Kapitaalrekening
Stichtingskapitaal

1.412

Kortlopende schulden en
overlopende passiva
Crediteuren
Omzetbelasting
Af te dragen donaties

1.478
364
44.741
46.583
47.995

Staat van baten en lasten over de periode 28 juli 2017
t/m 31 december 2018
2017/2018
€
Netto baten

193.977

Som der bedrijfslasten

192.676

Resultaat

Financiële baten

1.301

111

Netto resultaat

1.412

Toevoeging stichtingskapitaal

1.412

Vincent Weijers, Penningmeester

