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Bestuursverslag Stichting Supervrouw
Stichting Supervrouw is officieel in februari 2020 opgericht en staat sindsdien ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel. Onze activiteiten staan in het teken van vrouwen met borstkanker. Zij zijn in
onze optiek ‘supervrouwen’ omdat ze oceanen hebben overgestoken, ze hebben hard gezwommen
om de overkant te halen. Dit initiatief neemt jou mee in het proces van vallen en opstaan. Bovendien
is onze stichting voor iedereen toegankelijk, want je hoeft niet per se ziek te zijn om je te laten
inspireren door hun verhalen. Wel hebben we als voornaamste uitgangspunt dat we deze doelgroep
willen helpen en ondersteunen. Je kunt bij ons o.a. terecht voor tips en informatie van
ervaringsdeskundigen en lotgenoten. Één van de doelen van Stichting Supervrouw, is het uitdragen
van kennis over de nasleep van het behandeltraject en hoe je meer de regie kunt nemen tijdens en
na het behandeltraject. Én hoe je meer de regie kunt nemen bij de vaak overgebleven restklachten.
Naast het delen van kennis en informatie willen we onze doelgroep actief helpen.
Bestuursleden 2020
Voorzitter & operationeel bestuurder: Sheila van der Meeren (onbezoldigd)
Belast met de dagelijkse operationele zaken, aansturing van vrijwilligers, alle zaken regelen rondom
stamcelbehandelingen, als spreker fungeren en informatie verstrekken.
Penningmeester in spé/Relatiemanager: Maickel Pollemans (onbezoldigd)
Belast met het regelen van schoonheidsbehandelingen voor vrouwen die in traject zitten, verzorgt
betalingen, verstuurt aankopen die in de webshop verkocht worden, is betrokken bij de aanmelding
van vrouwen voor stamceltherapie.
Missie
Stichting Supervrouw is er voor iedere vrouw die hulp nodig heeft bij (rest)klachten tijdens en na de
diagnose borstkanker. We bieden financiële tegemoetkoming voor stamceltherapie in het buitenland
en andere zaken die niet worden vergoed door WMO of de ziektekostenverzekeringen. Daarnaast
heeft stichting Supervrouw als doel om vrouwen en andere belanghebbenden te informeren met
relevante informatie omtrent borstkanker.
Visie
Stichting Supervrouw heeft een duidelijk doel voor ogen: binnen 5 jaar, 100 vrouwen helpen met het
krijgen van stamceltherapie. Dat komt neer op 20 vrouwen per jaar. We willen deze visie
verwezenlijken door verschillende inzamelacties te houden, producten te verkopen en donateurs te
werven. Stichting Supervrouw wil haar steentje bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen in
het kader van restklachten tijdens en na borstkanker.
Huidige situatie
Onze stichting is door de eerste fase van opbouw heen. Rondom het kunnen faciliteren van
stamceltherapie komt veel regelwerk kijken. Juridisch moeten zaken goed geregeld zijn. De stichting
moet goed gepositioneerd worden en donateurs verworven worden. We zijn een heel eind gevorderd
en zover dat de eerste vrouw met restklachten stamceltherapie kan ontvangen. Het geld daarvoor
hebben we binnengehaald.
Activiteiten van Stichting Supervrouw 2020
Naast het verwerven van donaties doen we ook activiteiten. Zoals het uitbrengen van het van het
boek: ‘Fuck, ik heb kanker’ en de alcoholvrije wijnen. Verder hebben we persoonlijke campagnes
gevoerd voor vrouwen met restklachten in het kader van crowdfunden. Ook doen we zelf veel
onderzoek zodat we waardevolle artikelen kunnen schrijven en delen met onze doelgroep.
Van de eerste tien vrouwen die de stamceltherapie ondergaan, maken we video’s en verslagen om
de positieve werking van de stamceltherapie in beeld te brengen. Bij voldoende casuïstiek zullen we
in gesprek gaan met verzekeraars en politiek.
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Jaarrekening 2020
Balans per 31-12-2020
Per 31-12-2020

Per 31-12-2019

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraad goederen
Overige vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen
Totaal vlottende
activa

1468

-

-

1468

3230
298

-

333

Totaal activa

3861

-

5329

-

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Totaal eigen
vermogen

-

-2500

-

-2500

Langlopende
schulden
Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en
overlopende passiva
Totaal kortlopende
schulden

Totaal passiva

-

6568
1261
7829

-

5329

-
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Baten en lasten per 31-12-2020
Per 31-12-2020

Per 31-12-2019

Baten
Opbrengst donaties
Opbrengst verkopen
Overige opbrengsten

-

20928
9729
16006

Totaal baten

46663

-

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Afschrijvingskosten
Financieringskosten
Inkoopkosten

-

2034
5328
369
3341
683
63
170
37175

Totaal lasten

49163

-

Resultaat

-2500

-
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Toelichting op de balans
Per 31-12-2020

Per 31-12-2019

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Hardware/software

1468

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraad goederen
Voorraad boek
Voorraad alcoholvrije
wijn
Overige vorderingen
en overlopende activa
Uitgestelde kosten
Tussenrekening
afletteren
Liquide middelen
Rabobank

1468
1468

3153
77

-

3230

211
87

-

298

333

Totaal vlottende
activa

Totale activa

333
3861

-

5329

-

Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal

-2500

Kortlopende
schulden
Crediteuren

6568

Overige schulden en
overlopende passiva
Rekening-courant R4Y

1261

Totaal kortlopende
schulden

Totale schulden

-2500

6568

1261
7829

5329

-

-

-

-

-

-
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Toelichting op de baten en lasten
Per 31-12-2020

Per 31-12-2019

Baten
Opbrengst donaties
Opbrengst donatie
Opbrengst donatie R4Y

20428
500

20928

Opbrengst
Opbrengst
Opbrengst
Opbrengst
Opbrengst
Opbrengst

verkopen
boek
alcoholvrije wijn
e-book
Bol.com
verzending

7844
69
40
544
1232

-

9729

Overige opbrengsten
Overige opbrengsten

16006

-

16006

Totale baten

-

46663

Lasten
Personeelskosten
Stagevergoedingen
Kantinekosten
Studie-/cursuskosten
Overige personeelskosten

1295
426
303
10

2034

Huisvestingskosten
Huurkosten
Overige huisvestingskosten

5294
34

-

5328
Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Contributies/abonnementen
Drukwerkkosten

134
8
227

-

369

-
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Per 31-12-2020

Verkoopkosten
Relatiegeschenken
Reis-/verblijfkosten
Lunch/diner/verteer
Promotiekosten social
media
Website-/webshopkosten
Commissiekosten
Overige verkoopkosten

Per 31-12-2019

46
167
186
1003

-

896
258
785

3341

Algemene kosten
Juridische kosten
Overige algemene kosten

600
83

-

683
Afschrijvingskosten
Afschrijvingskosten
hardware/software

-

63
63

Financieringskosten
Rente-/bankkosten

170

-

170
Inkoopkosten
Kostprijs boek
Kostprijs alcoholvrije wijn
Kostprijs e-book
Verzendkosten
Verpakkingskosten

3619
27
3
2058
372

-

6079
Inkoopkosten projecten
Stamcelproject S. van der
Meeren
Inkoop
verwenbehandelingen

31056

-

40

31096

Totale lasten

-

49163

-
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Grondslagen van waardering en bepaling resultaat
Vorderingen, liquide middelen en schulden
Vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden worden opgenomen tegen nominale
waarde. Voor zover niet anders vermeld hebben schulden een looptijd korter dan een jaar.
Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin evenementen hebben plaatsgevonden. Donaties
worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn toegezegd. Verliezen die hun oorsprong vindenin
het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Personeelsbezetting
Gedurende het verslagjaar waren geen werknemers in dienst van de stichting. Het bestuur vervult
haar functie onbezoldigd.
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Overige gegevens
Statutaire regeling over de resultaatbestemming
De statuten van de stichting kennen geen regeling voor de bestemming van het exploitatiesaldo in
enig jaar. Een exploitatiesaldo over enig jaar wordt daarom steeds ten gunste of ten laste van het
stichtingsvermogen gebracht.
Een eventueel batig saldo bij ontbinding van de stichting dient ingevolge artikel 15 lid 5 van de
statuten overeenkomstig het doel van de stichting worden besteed aan het daarin beoogde
maatschappelijk belang of een ander maatschappelijk belang vast te stellen bij het besluit tot
ontbinding.

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2020 van de stichting is vastgesteld in de bestuursvergadering van
…………………………………………………… 2022.

S. van der Meeren
Voorzitter

M. Pollemans
Penningmeester/relatiemanager
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