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KANKER RAAKT & 
VERBINDT ONS ALLEN

Een op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn leven kanker, per jaar zijn dat ruim honderdduizend 

mensen. Jaarlijks sterven er ruim 44.000 mensen aan kanker (2012). Hiermee is de ziekte de belangrijkste 

doodsoorzaak in Nederland. Het leven met of het doorleven na de ziekte kanker, gaat in vele gevallen 

gepaard met ernstige lichamelijke en psychische klachten. Doordat de Nederlandse bevolking gemiddeld 

ouder wordt, zal het aantal nieuwe patiënten naar verwachting nog verder stijgen, naar 123.000 in 2020. 

Deze cijfers illustreren de noodzaak om vol te blijven inzetten op kankerbestrijding. Het KWF Kanker-

bestrijding (hierna: KWF) heeft als ideaal een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker, meer 

mensen genezen en het leven van de patiënt zo goed mogelijk is, tijdens en na de ziekte. Om deze doelen 

te bereiken financiert en faciliteert het KWF wetenschappelijke onderzoeken, beïnvloeden ze beleid en 

delen zij kennis en informatie over kanker en de behandeling ervan.1

Ondanks de vele inspanningen heeft op 6 december jl. heeft de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten 

organisaties (hierna: NFK) zorgverleners opgeroepen patiënten beter te informeren bij beslissing(en). 

Uit onderzoek is gebleken dat kankerpatiënten in Nederland nog onvoldoende geïnformeerd worden over 

de (mogelijk) lange termijngevolgen van hun behandeling op hun dagelijks leven. Bij ruim een derde van de 

mensen spreken zorgverleners niet over de klachten die ze na de behandeling kunnen krijgen. Bij ongeveer 

de helft is geen aandacht voor hun toekomstplannen of wat patiënten belangrijk vinden in hun dagelijks 

leven. Hoewel de behandelingen ingrijpende gevolgen kunnen hebben op het dagelijks leven, is gebleken 

dat mensen met kanker in ongewisse verkeren over de gevolgen van de behandeling. De NFK is dan ook 

van mening dat patiënten beter geïnformeerd moeten worden over de gevolgen van de behandeling op 

het dagelijkse leven, voordat zij samen met de zorgverlener de uiteindelijke beslissing nemen.2

Iedereen die met kanker geconfronteerd wordt, ervaart dit de eerste plaats als een persoonlijk probleem: 

hoe ga ik hiermee om, ga ik dit overleven?

Stichting Kanker Pleurt op! wenst vanuit het preventieve kader hier graag een bijdrage aan te leveren 

door in te zoomen op de wensen, voorkeuren en behoefte van de patiënt (en/of naaste) en niet de ziekte. 

Benieuwd hoe wij als stichting dit willen realiseren? Lees dan gauw verder!

0504

 1  www.kwf.nl , Zie ook: ‘Beleidsvisie KWF Kankerbestrijding 2015 - 2019’, 2015.  2  www.nfk.nl, Zie ook: ‘In het kort: feiten & cijfers uit het onderzoek over Samen Beslissen’, 2018.



1. 
STICHTING KANKER 
PLEURT OP!

Stichting Kanker Pleurt Op! (hierna: de stichting) is opgericht in 2015 en betreft een non-profit organisatie 

zonder winstoogmerk. De stichting is er voor een ieder die geconfronteerd is met kanker als (ex)patiënt 

of familie/naaste. De Stichting streeft dan ook naar een samenleving waarin mensen die te maken krijgen 

met kanker niet alleen worden gezien als een kankerpatiënt, maar in het licht van wie ze zijn als mens 

en individu met daarbij bijzondere aandacht voor hun wensen, behoeften en/of levensstijlen. 

MISSIE

Oer Rotterdams en recht voor z’n raap. Grote bek, klein hartje… Dat is stichting Kanker Pleurt Op! 

Compassie zit in ons DNA. Dat diepgewortelde gevoel voor onze medemens zetten we in voor een wereld 

waarin kanker gewoon bespreekbaar is en waarin de ziekte draaglijk wordt. Voor de mensen met kanker 

én hun naasten. Wij zien geen patiënten maar mensen met hun eigen unieke identiteit. Mensen met ieder 

hun eigen behoefte en wensen. En in die behoeften willen wij graag voorzien. Dat doen we onder andere 

met producten die hun leven draaglijk en aangenamer maken. Maar ook met advies, steun en soms 

gewoon een luisterend oor.
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VISIE 

Een wereld waarin niemand meer lijdt aan kanker. Een 

wereld waarin kanker misschien nog wel bestaat, maar 

waarin we ons er niet langer aan overgeven. Waarin we 

gewoon door kunnen leven zonder dat de ziekte een 

stempel drukt op wie we zijn en wat we doen. Een wereld 

waarin kanker niet langer dodelijk is, maar gewoon een 

chronisch ‘ongemak’ waarover we vrijuit kunnen praten… 

Dat is onze stip aan de horizon. Een toekomstdroom of -

visie waaraan Stichting Kanker Pleurt Op! graag haar 

steentje bijdraagt door het delen van kennis en heldere 

informatie, het ondersteunen van psychosociale 

projectenen het ontwikkelen van producten die het 

leven met kanker draaglijk maken.



2. 
DOELSTELLING(EN) 
& DOELGROEP

 De stichting heeft een algemeen belang, namelijk het creëren van bewustwording rond om de 

 ziekte kanker en lange termijn effecten;

 De stichting vindt het belangrijk dat (ex)kankerpatiënten en/of naaste worden bijgestaan in 

 dit zware en moeilijk proces;

 De stichting vindt het noodzakelijk dat de (ex)kankerpatiënt en/of naaste worden bijgestaan 

 (en of ondersteunt) in het medisch proces;

 Betere kwaliteit van leven door informatievoorziening en ondersteuning.

 De stichting heeft ten doel: het ontwikkelen van producten (merchandise) en de verkoop 

 daarvan waarbij de opbrengst te goede komt aan onderzoek voor kanker;

 De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals

 - het exploiteren van een webshop en het gebruik van social media;

 - het organiseren van evenementen;

 - alle andere middelen die ter bevordering van het doel wenselijk, nuttig of noodzakelijk zijn;

 - het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken met derden indien er voor zover 

  dat voor de stichting nuttig kan zijn.

 De stichting beoogt niet het behalen van winst;
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3. 
STRATEGIE

De stichting heeft de volgende statutaire doelstelling:

A. Het leveren van een bijdrage aan het uitroeien van kanker;

B. Het bevorderen van het welzijn van kankerpatiënten en hun naasten;

C. Het bevorderen van onderzoek naar en voorlichting over alle vormen van kanker 

 en de preventie daarvan.

Om de doelstellingen van de Stichting te realiseren richt de Stichting zich op de volgende activiteiten:

WEBSHOP 

De stichting verkoopt via www.kankerpleurtop.nl en social media kanalen diverse textielartikelen en 

goederen met inspirerend karakter (vb. betekenisvolle teksten).3 Voor de aanvulling van de webshop is en 

blijft de stichting constant zoeken naar nieuwe samenwerking met ondernemers en entrepreneurs. 

Onlangs heeft de stichting de samenwerking opgezocht met Rijs Textiel die de stoffen voor de warme 

dekens levert. Verder houden seizoensgebonden accessoires houden ons aanbod fris & actueel! 

WARME DEKENS-ACTIE

De stichting heeft in het kader van nazorg de warme dekens-actie opgezet. De warme dekens worden 

gedoneerd aan het Ikazia ziekenhuis, te Rotterdam en namens de stichting overgedragen aan kanker-

patiënten. Het symboliseert een warme omhelzing in een zware tijd. Een hart onder de riem. De dekens 

worden op de oncologische afdelingen gebruikt om patiënten tijdens de behandeling ‘letterlijk’ warm te 

houden.
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 3  De opbrengsten van de webshop komen volledig ten goede van de doelstellingen van de stichting. 





4. 
BELEID

De komende jaren wilt de stichting de huidige activiteiten uitbreiden met:

ACTIVITEIT 1 - KANKER OP MAAT (BUDDY-SYSTEEM) 

Een warm en betrokken sociaal netwerk is niet voor een ieder vanzelfsprekend. Binnen het pakket 

‘Kanker op Maat’ heeft de stichting een verbindende rol tussen (ex)kankerpatiënten, familie en/of naaste 

en eventueel de vrijwilliger. De patiënt krijgt een buddy (vrijwilliger of naaste) toegewezen die hem/haar 

ondersteunt en vergezeld bij het (medisch) proces. Zit iemand alleen bij een chemobehandeling? 

Dan kunnen zij de stichting benaderen die zorgt voor een maatje. 

ACTIVITEIT 2 - VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN (ONDERWIJS EN WERKGEVER)

Tussen de 30.000 en 40.000 werknemers worden jaarlijks geconfronteerd met kanker.4 Wanneer je de 

diagnose kanker krijgt, heb je veel aan je hoofd. Zo kunnen er ook op het werkgebied dingen spelen. 

Is het mogelijk om door te blijven werken? Wat zijn je rechten en plichten & kan je werkgever je ontslaan? 

Wat zijn de gevolgen voor je financiële situatie? De cijfers over verzuim en arbeidsongeschiktheid bij kanker 

verschillen. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Niet alleen het type kanker en het soort werk dat 

iemand verricht, ook aspecten zoals ervaren sociale steun vanuit het werk, regelmogelijkheden, 

werkplezier en houding tegenover het werk spelen mee.

Door middel van voorlichtingsbijeenkomsten creëert de Stichting (meer) bewustwording rond om de thema’s  

‘Kanker en werkgever’ & ‘Kanker en arbeidsongeschikt’. Deze voorlichtingsbijeenkomst biedt de werkgever en 

werknemer inzicht en kennis, zodat de medewerker naar mogelijkheden het werk kan hervatten. 

ACTIVITEIT 3 - SAMENWERKINGSPARTNERS WEBSHOP  

Ter uitbreiding van de webshop zoekt de Stichting de samenwerking op met ondernemers en entrepreneurs 

die de Stichting een warm hart toedragen en door middel van een samenwerking een bijdrage leveren aan 

(een van) de doelstellingen van de Stichting. 

Benieuwd naar onze huidige samenwerkingspartners? 

Zie bijlage, ‘Lijst samenwerkingspartners Stg. Kanker Pleurt Op!’, 2018.

ACTIVITEIT 4 - INNOVATIE & DUURZAAMHEID 

In het kader van innovatie en duurzaamheid streeft de Stichting er zoveel mogelijk naar om landelijke 

en wetenschappelijke ontwikkelingen te signaleren, hierop in te spelen en zo een bijdrage te leveren aan 

nieuwe (praktische) methodes binnen kankerbestrijding. De Stichting tracht hierbij een bijdrage te leveren 

aan het realiseren van minder kanker, genezing en/of een betere kwaliteit van leven voor patiënten tijdens 

en na kanker.

Beschikkingsbevoegdheid vermogen

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:

 Door het bestuur; tenzij uit de Wet anders voortvloeit;

 Door twee gezamenlijk handelende bestuurders, onder wie in elk geval de voorzitter, de secretaris 

 of de penningmeester.
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 4  TBV: Themanummer Werkhervatting na kanker.



5. 
VERMOGENS
BEHEER

De webshop vormt een bron van inkomsten die volledig ten goede komen van de doelstellingen van de 

stichting. Ten behoeve van de overige activiteiten is de stichting afhankelijk van o.a. sponsoren, donateurs, 

rotary’s, gemeenten en subsidieverstrekkers.

Beheer financiële middelen

Het beheer van de financiële middelen van de stichting is toevertrouwd aan Prins Belasting & Advies. 

Hieronder treft u een overzicht met toelichting van de jaarrekening 2016 en 2017. 
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 Balans  per 31 december 2016 en 2017

 Resultatenrekening over 2016 en 2017

 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

 Afschrijvingsstaat 2016 en 2017



6. 
HET BESTUUR

HET BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

- Carola Leonarda Schoonrok   Voorzitter

- Ronald  Willem Schoonrok   Secretaris/Penningmeester

- Carolina Leonarda Maria van der Made Bestuurslid 

- Stefan Willem van Ewijk   Bestuurslid

- Monique Vermaire    Bestuurslid

- Linda van Grootveld    Bestuurslid

- Jessica Maria Slof    Bestuurslid

TAKEN, ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Voorzitter

- Leiden van vergaderingen van het bestuur;

- Nemen van initiatieven

- Coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden;

- Vertegenwoordigen van de organisatie naar binnen en buiten;

Secretaris

- Voeren van correspondentie namens de Stichting

- Dossiermanagement (archiveren brieven, bezwaren etc.)

- Verslaglegging

Penningmeester

- Bijhouden van financiën

- Bijhouden betalingsverkeer

- Opstellen financiële documenten (jaarverslagen en begroting)

- Monitoren deadlines

- Verslaglegging

Beloningsbeleid

De bestuurders (en vrijwilligers) van de stichting zijn niet in loondienst (belangeloos) van de Stichting en 

krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Besluitvorming

Het stichtingsbestuur heeft tot taak alles te doen wat nodig is om de stichting gezien de doelstellingen 

en activiteiten, in het maatschappelijk verkeer te doen functioneren. Het bestuur stelt zelf zijn werkwijze 

vast, maar neemt daarbij de inhoud van de statuten in acht.5

Vrijwilligers

De inzet en betrokkenheid van vrijwilligers blijft van groot belang. Momenteel zijn er 5 vrijwilligers werkzaam 

voor de Stichting en zijn zij verantwoordelijk voor (benoem taken & werkzaamheden).  De werving- en 

selectieprocedure van vrijwilligers geschied in samenspraak/via aanmelding bij het Vrijwilligers servicepunt.
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 5  Zie artikel 6 statuten.



TOT SLOT

Stichting Kanker Pleurt Op! hoopt van harte dat dit plan u voldoende informatie en inzicht heeft gegeven

over de Stichting, de organisatie, haar doelstellingen, de activiteiten en de speerpunten voor de komende 

jaren. 

Mocht u nog vragen of aanvullingen hebben, kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met:

Contactpersoon:  Carola Schoonrok

Tel.nummer:   +31 6 50908844

E-mail:    carola@kankerpleurtop.nl

Namens het bestuur vertrouwen wij er op u voldoende te hebben ingelicht en zien graag met belangstelling 

uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,

C. L. Schoonrok   R. W. Schoonrok    C. L. M. van der Made

Voorzitter   Secretaris/ Penningmeester  Bestuurslid
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Bijlage: Samenwerkingspartner(s)

 KWF Kankerbestrijding (KWF)

 Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten organisaties (NFK)

 Ikazia Ziekenhuis

 Erasmus MC Ziekenhuis

 Huisartsenpraktijk(en)

 Gemeente Rotterdam

 Vrijwilligers Servicepunt (de Bibliotheek Rotterdam) 

 Wijkteams Rotterdam 

 JENK 

 Nultien Kleding Rotterdam

 Rijs Textiel

 Prins Belasting & Advies

 LaMartina ondersteunt

 Kanker & Ik

 Stichting Sports against cancer

 Marcella Tenlima fotografie

 Huijskes fotografie

 GroenPrint
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Viskaarweg 122, 3192 DN  Rotterdam

IBAN: NL43INGB0007039312

KvK-nummer: 64169871

www.kankerpleurtop.nl

   st.kankerpleurtop


