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Bestuursverslag 
 
 
 
Blue Ribbon ziet 2015 als het jaar van de “ doorstart” .  
Al was Blue Ribbon een aantal jaren minder zichtbaar, het belang van aandacht voor 
Prostaatkanker is er niet minder op geworden.  
 
- Nog steeds krijgt 1 op de 10 mannen in hun leven prostaatkanker 
- Iedere dag sterven er meer dan 7 mannen in Nederland aan (de gevolgen van)  
  prostaatkanker 
- Prostaatkanker treft jaarlijks 11.000 Nederlandse mannen. 
  
Prostaatkanker is daarmee de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen, 
maar toch praten mannen er liever niet over. Uit schaamte, maar vooral ook uit 
onwetendheid.  
 
Blue Ribbon ziet daar een belangrijke rol weggelegd. Met ons vernieuwde bestuur, 
een (vooralsnog onbezoldigde) directeur en enorm veel energie en enthousiasme 
zijn we bezig om de missie van Blue Ribbon waar te maken. 
 
Wij werken hierbij nauw samen met de ProstaatKankerStichting.nl,  
de patiëntenvereniging van prostaatkanker patiënten. 
 
Mede door deze samenwerking hebben wij het volste vertrouwen dat we in 2016 een 
grote stap zullen maken om de bewustwording rond prostaatkanker te verbeteren en 
de taboes te doorbreken. 
 
Huib van Santen 
Voorzitter Stichting Blue Ribbon 
 
22 april 2016 
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Missie en Visie  
	  
De statutaire doelstelling van Blue Ribbon is: 
 
- het verminderen van het aantal gevallen van prostaatkanker; en 
- het bevorderen van een vroege diagnose 
 
dit wil Blue Ribbon bereiken door: 
 
- awareness  te verhogen rond prostaat en prostaatkanker 
 
- verhoging van het aantal mannen dat zich preventief laat testen op prostaatkanker 
 
hier wordt in 2016 nog een additioneel punt aan toegevoegd: 
 
- de introductie van een prostaatkankermonitor met certificaat (blauw lintje) dat 
  inzicht zal verschaffen in de kwaliteit van de prostaatkankerzorg in Nederland. 
 
 
 
Activiteiten 2015 
 
15 t/m 19 september 
50 plus beurs te Utrecht 
In een gezamenlijke stand met de ProstaatKankerStichting is aandacht gevraagd 
voor prostaatkanker. 
 
14 oktober 
Donateursdag ProstaatKankerStichting 
Tijdens de Donateursdag heeft Blue Ribbon haar plannen voor de komende 
campagne kunnen presenteren. 
 
22 en 29 november 
Blijf Stralen campagne op Beursplein, Amsterdam en op de Markt in Den 
Bosch 
Op het Beursplein in Amsterdam en op de Grote Markt in Den Bosch heeft in de 
laatste twee weekenden van november een Blue Ribbon toilet de aandacht 
getrokken. In dit toilet zat een Blue Ribbon plasvlieg en aan omstanders is gevraagd 
deze te gebruiken. Straal en vertel ons je verhaal!  
Zowel in Den Bosch als in Amsterdam heeft Henkjan Smits mannen uitgedaagd om 
hun verhaal te delen en zo taboes te doorbreken. Uit alle verhalen bleek de enorme 
impact die prostaatkanker op de mannen, maar ook op hun omgeving, heeft. Op de 
website van Blue Ribbon is een film van deze ervaringen gepubliceerd. 
Ook zijn via de website vanaf dit moment de Blijf Stralen Plasvliegen verkrijgbaar. 
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De aangekondigde Blue Ribbon Autorally heeft in 2015 nog geen doorgang 
gevonden vanwege de korte aanlooptijd. Deze zal op 3 september 2016 alsnog 
plaatsvinden. 
 
 
Fondsenwervende activiteiten 2015 
 
- Op zaterdag 29 augustus organiseerde de KNLBO Wandelsportorganisatie 
Nederland de 18e DAK Running Center Wandeltocht door het Nationale Park “De 
Loonse en Drunense Duinen”.  
Van elke inschrijving ging 1 euro naar Blue Ribbon! 
 
 
- Tijdens de " 24 uur van Uden" die op 5 september plaatsvond had 
Schoonheidssalon Pretty&Pure een speciaal programma voor mannen. Een gedeelte 
van de opbrengsten is gedoneerd aan Blue Ribbon!  
 
- Fireball Express presenteerde op 15 november in het Patronaat Café Haarlem hun 
nieuwe CD “ Gumby Variations”. 
De rockband Fireball Express had niet meer gespeeld sinds eind jaren ’70 maar de 
band kwam weer bij elkaar toen bij zanger en gitarist Matthijs van Hall op 55-jarige 
leeftijd prostaatkanker werd vastgesteld. De opbrengst van de CD gaat naar Blue 
Ribbon. 
 
- Door verkoop Blue Ribbon producten en Blijf Stralen Plasvliegen worden eveneens 
fondsen geworven. 
 
Donaties 
 
Gedurende 2015 is er een kleine € 6000,- aan donaties van particulieren, bedrijven 
en opbrengsten uit sponsorevents ontvangen. 
 
Aan de uitgaven kan is 77% ten goede gekomen aan de directe doelstelling van Blue 
Ribbon. 
 
 
Persberichten: 
 
28 augustus:  benoeming Huib van Santen als Voorzitter 
15 oktober:   aankondiging samenwerking Blue Ribbon en PKS 
27 oktober:   benoeming Frans Jan Vergouwen als Penningmeester 
17 november:  HenkJan Smits blijft stralen voor Blue Ribbon (Amsterdam) 
26 november;  HenkJan Smits blijft stralen voor Blue Ribbon (Den Bosch) 
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Externe contacten 
 
Gedurende het gehele jaar is er overleg geweest met de ProstaatKankerStichting 
(PKS) en zijn bestuursvergaderingen over en weer bezocht. 
 
T.b.v. sponsoring en fondsenwerving bij bedrijven en instellingen hebben een groot 
aantal gesprekken plaatsgevonden.  
 
Organisatie en Bestuur 
 
De bestuursleden in 2015 waren: 
 
Bob Bartelds    Voorzitter tot 1.7.2015 
Huib van Santen   Bestuurslid en Voorzitter vanaf 1.7.2015 
Pauline Huis    Vice –voorzitter 
Lex Grunt    Penningmeester tot 13.10.2015 
Frans Jan Vergouwen  Penningmeester vanaf 13.10.2015 
Babette Aalberts   Juridische Zaken 
Kirsten Huibregtsen   Bestuurslid 
 
Will Jansen    Afgevaardigde vanuit de ProstaatKankerStichting 
 
Overig: 
 
Sandra Kingma   Directeur 
 
De bestuursleden ontvingen geen bezoldiging.  
De Directeur is voorlopig ook onbezoldigd. 
 
Het bestuur heeft in 2015 9 maal vergaderd (3 maart, 9 april, 19 mei, 1 juli, 2 
augustus, 16 september, 13 oktober, 18 november en 17 december) 
 
 
 
IT en Sociale Media 
 
In februari 2015 is een vernieuwde website gelanceerd.  
 
In juni 2015 startte de nieuwe Facebookpagina waar sindsdien vrijwel elke dag een 
nieuw bericht op geplaatst wordt. Ultimo 2015 lag het berichtbereik op 10.000 per 
week. 
 
Blue Ribbon is eveneens actief op Twitter. 
 
Eveneens in juni 2015 is Blue Ribbon overgegaan naar een nieuw IT platform. Er 
wordt nu gebruik gemaakt van Office 365 via het platform van de 
ProstaatKankerStichting, weliswaar in een afgeschermde omgeving. 
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Doestellingen voor 2016 
 
Bewustwording rond prostaatkanker verhogen door onder meer de volgende 
activiteiten: 
 
- zichtbaarheid doelstelling bij fondsenwervende activiteiten 
- presentaties bij serviceclubs, bedrijven of andere instellingen 
- verspreiding Blijf Stralen stickers 
- frequente Facebook berichten 
- inhoudelijke tweets versturen 
 
 
Inzicht verschaffen in de kwaliteit van de prostaatkankerzorg in Nederland: 
 
- projectplan afronden en bijbehorende kosten inzichtelijk maken. 
- op reguliere basis contacten met de relevante partijen. 
 
Fondsenwervende activiteiten moeten genoeg opleveren om de Stichting gezond 
draaiende te houden: 
 
- activiteit te organiseren door Blue Ribbon 
- ondersteuning activiteiten derden  
- opzetten crowd funding actie 
- aantrekken bedrijfssponsors 
 
 
 
Huizen, April 2016 
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 Exploitatierekening 2015 Stichting Blue Ribbon 6-4-2016

bedragen in euro´s

2011 2012 2013 2014 2015

verkopen webshop 1.101€                     2.559€                    89€                        55€                       -€                       
bijdragen donateurs 6.496€                     2.545€                    1.546€                  50€                       2.815€              
bijdrage SCP -€                              -€                             -€                           -€                          -€                       
opbrengsten sponsor events 49.500€                   24.629€                  11.085€                740€                     3.229€              
Totaal Baten 57.098€                   29.733€                12.720€               845€                   6.044€              

webshop beheer 3.958€                     14.780€                  4.348€                  2.273€                  72€                   
vaste lasten/salarissen 2.072€                     12.986€                  3.490€                  616€                     3.723€              
oprichtingskosten -€                              -€                             -€                           -€                          -€                       
PR en communicatie 6.236€                     16.102€                  3.340€                  2.866€                  6.531€              
onderzoek 6.000€                     5.950€                    -€                           -€                          -€                       
Promotie campagne 7.490€                     3.437€                    -€                           5.498€                  10.727€            
diversen bestuur 2.976€                     1.614€                    948€                      173€                     1.422€              
totaal uitgaven 28.732€                   54.869€                12.126€               11.426€              22.474€            

Resultaat exploitatie 28.366€                 25.137-€                594€                    10.581-€              -16.430€          

Balans 2015 Stichting Blue Ribbon 6-4-2016

Activa 31-12-2015 31-12-2014   Passiva 31-12-2015 31-12-2014

ING rekening courant 5.197€                     12.982€                    Vermogen 4.013€                  20.478€           

ING spaarrekening 7.566€                       Lening *) 15.000€                

kas 588€                         588€                         nog te betalen -€                          -€                      

voorraden 5.662€                     6.908€                    

nog te ontvangen -€                              -€                             

19.013€                   20.478€                  19.013€                20.478€           

*) Lening Prostaatkankerstichting.nl


