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1.

Voorwoord van de voorzitter

Vorig jaar hebben we samen het vijfjarig bestaan van Baseball against Cancer mogen
vieren. Een bijzonder hoogtepunt.
2016 en 2017 waren voor de stichting Baseball against Cancer jaren van
vernieuwing. De oprichting van de stichting met bijbehorend bestuur, ANBI status,
het ontstaan van Softball against Cancer, het mixtoernooi, de eerste internationale
evenementen en een zeventien uur durende wedstrijdmarathon.
Ik merk dat Baseball & Softball against Cancer door de Nederlandse honk- en
softbalwereld is omarmd. De olievlek wordt alsmaar groter. Onze T-shirts en
hoodies zijn niet meer weg te denken op en langs de velden.
Zonder de steun van onze sponsoren en partners was onze organisatie nooit zo
professioneel geworden. Dankzij hen kan de jeugd samen met hun idolen op het
veld staan en hebben wij al jaren een goedwerkende website, stoere merchandise,
mooie vlaggen en banners, witte honk/softballen, soepele spieren en opvallende
auto.
Onze groep vrijwilligers is het afgelopen jaar flink gegroeid. De saamhorigheid
maakt mij trots. Iedereen heeft tenslotte iemand in zijn of haar omgeving die te
maken heeft of heeft gehad met kanker. Samen in de strijd tegen kanker.
Ik kijk ernaar uit om samen te bouwen aan een evenement waarbij de strijd tegen
kanker samen gaat met sport en plezier. Ik hoop u in mei weer te zien tijdens
Baseball & Softball against Cancer 2018.

Swen Huijer
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2.

Toekomst

De vaste activiteiten van de Stichting bestaan uit het organiseren van clinics voor Baseball en Softbal against
Cancer, de marathon Baseball by Night en verkoop van merchandise tijdens deze evenementen.
Het bestuur heeft besloten in 2018 de vaste activiteiten te continueren.
Daarnaast zal het bestuur nader bekijken aan welke incidentele activiteiten een bijdrage kan worden geleverd,
welke leiden tot extra aanvulling op de doelstelling van de Stichting. Hierbij valt te denken aan clinics voor
bedrijven en verkoop merchandise bij evenementen.

2.1

Activiteiten 2018

De agenda van vaste activiteiten voor 2018 is:
Dinsdag 1 mei 2018:
Op dinsdag 1 mei 2018 worden de clinics voor Softbal against Cancer georganiseerd.
Naar verwachting zullen op deze dag zo’n 150 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar clinics krijgen.
Het geschatte benodigd aantal vrijwilligers/instructeurs bedraagt 60 .
De netto-opbrengst ten gunste van het KWF is begroot op € 4.000
Dinsdag 1 op woensdag 2 mei 2018;
In de avond/nacht van dinsdag 1 op woensdag 2 mei 2018 wordt de Baseball against Cancer marathon
(Baseball by Night) georganiseerd. Een team bestaande uit 16 jeugd honkballers zal 17 uur aaneengesloten
spelen tegen 8 verschillende tegenstanders.
Het geschatte benodigd aantal vrijwilligers/instructeurs bedraagt 30
De netto-opbrengst ten gunste van het KWF is begroot op € 4.000
Woensdag 2 mei 2018:
Op woensdag 2 mei 2018 worden de clinics voor Baseball against Cancer georganiseerd.
Naar verwachting zullen op deze dag zo’n 200 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar clinics krijgen.
Het geschatte benodigd aantal vrijwilligers/instructeurs bedraagt 75
De netto-opbrengst ten gunste van het KWF is begroot op € 5.000
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3.

Organisatie

De Stichting Baseball against Cancer is opgericht op 28 april 2016 en heeft als doel het ophalen van geld in de
strijd tegen kanker door het organiseren van sportevenementen. In 2017 heeft de Stichting de status van
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verkregen.

3.1

Bestuur

Statutair bestaat het stichtingsbestuur uit 3. De bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar.
Namens Softball against Cancer heeft er 1 gedelegeerd bestuurder zitting in het Stichtingsbestuur. De
gedelegeerd bestuurder heeft geen formele bevoegdheden.
Bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor de uitgevoerde werkzaamheden.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
Penningmeester/Secretaris:
Bestuurslid:
Gedelegeerd bestuurslid:

de heer S.S. Huijer
de heer A.C. van Kouwen
de heer D. van Ewijk
Mevrouw G. de Weert

Schema van aftreden:
Voorzitter:
Penningmeester/Secretaris:
Bestuurslid:

3.2

2020
2019
2018

Werknemers en vrijwilligers

De Stichting heeft geen werknemers in dienst.
Voor het organiseren en uitvoeren van de activiteiten van de Stichting wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers.
Uitgangspunt daarbij is dat vrijwilligers geen bezoldiging noch onkostenvergoeding krijgen voor de verrichte
werkzaamheden.
Over de periode 2016-2017 is voor een bedrag van € 500 aan vrijwilligersvergoeding verstrekt. Dit betrof inzet
van vrijwilligers bij baseball-clinics voor bedrijven.
Het aantal vrijwilligers bedroeg in:
2016:
50
2017:
75
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3.3

Gegevens Stichting

Contactgegevens: Swen Huijer
Postadres: Maria Tesselschadelaan 67
2135 RE Hoofddorp
Website:
Mailadres:

baseballagainstcancer.nl
info@baseballagainstcancer.nl

Overige gegevens:
BTW nr: NL
RSIN nr: 856317032
KvK nr: 65920171
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4.

Jaarrekening

In opdracht van het bestuur van de Stichting heeft JopDa Uw Administratiekantoor te Hoofddorp de
jaarrekening 2017 opgesteld.

4.1

Balans

Balans per 31 december 2017
31-12-2017
€
Activa
Vlottende activa
Voorraad
Debiteuren
Te vorderen omzetbelasting

2.696
325
74
3.095

Liquide middelen

23.237

26.332

Passiva
Reserves

5.000

Kortlopende schulden
Af te dragen omzetbelasting
Af te dragen aan het KWF

2.429
18.903
21.332

26.332
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4.2

Winst- en Verliesrekening

Winst-en-verliesrekening over 2017
2017
€
Opbrengst

50.920

Vrijwilligersbijdrage
Marketingkosten
Portokosten en invoerrechten
Kleding eigen gebruik
Algemene kosten
Som der kosten

590
2.580
127
2.423
1.153
6.873

Financiële baten en lasten

-1

Resultaat

44.046
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4.3

Toelichting op de Balans

31-12-2017
€

Voorraad
Voorraad merchandise

2.696
2.696

Vorderingen
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
Te vorderen omzetbelasting 4e kwartaal 2017

325
74
399

Liquide middelen
Kas
ING bank rekening-courant
ING bank
spaarrekening

3.936
19.301
23.237

Reserves
Reserves per 26-04
Resultaat 2017
KWF
Reserves per 31-12

44.046
-39.046
5.000

Kortlopende schulden
Af te dragen omzetbelasting suppletie 2016
Af te dragen KWF

2.429
18.903
21.332
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4.3

Toelichting op de Winst- en verliesrekening

2017
€

Opbrengst
Donaties
BAC clinics
Donaties events
Donaties algemeen
Donaties afscheid H. Meijer
Totaal donaties

25.817
6.000
11.960
805
44.582

Merchandise

6.338
50.920
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5.

Begroting
2018
€

Baten
Donaties
Baseball against Cancer

2.500
3.000

Baseball by Night
Softball against Cancer

2.500
2.500

Merchandise

3.000

Totaal baten

13.500

2018
€

Lasten
Merchandise
Kleding eigen gebruik

3000
750

Algemene kosten

750

Belasting

2000

Totaal baten

5.500
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