Jaarverslag 2019
Stichting Blue Ribbon

Bestuursverslag
2019 was voor het bestuur van Blue Ribbon een tijd van bezinning. Er is veel
gesproken met elkaar, met derden, met specialisten uit het vakgebied. Doel was o.m.
om duidelijk te krijgen welke boodschap uitgedragen moest worden en hoe we de
middelen konden genereren om onze doelstellingen te kunnen gaan realiseren.
Er is een bestuurswisseling geweest. Besloten werd met een afgeslankt bestuur
verder te gaan.
Er werd maandelijks vergaderd, we hebben zo veel als mogelijk ingespeeld op
activiteiten, we hebben ‘de buitenwereld’ opgezocht en waar mogelijk c.q. relevant
onze boodschap uitgedragen.
Veel tijd is door het bestuur gespendeerd aan het onderzoeken welke
samenwerkingsvormen geschikt kunnen zijn, teneinde middels meer efficiency en
minder geld juist meer te bereiken.
Missie en Visie
Stichting Blue Ribbon maakt mannen van 40+ (en hun partners) bewust van het feit
wat de prostaat is en het risico op en de gevolgen van prostaatkanker.
Tevens benadrukken we het belang van een bezoek aan de huisarts, zodra men
klachten vermoed. Immers, een vroege diagnose betekent vaak een eerdere start
van de behandeling en -over het algemeen- een betere kwaliteit van leven na
behandeling en soms zelfs hogere overlevingskansen.
De statutaire doelstelling van Blue Ribbon is:
- het bewustzijn verhogen over de prostaat en prostaatkanker
- het verwijzen naar de huisarts zodra er klachten zijn
- het bevorderen van de mogelijkheden van vroege diagnose
- met hopelijk als resultaat: het verminderen van het aantal sterfgevallen als gevolg
van prostaatkanker
Blue Ribbon wil dit o.m. bereiken door:
- bekendheid te verhogen rond de prostaat en prostaatkanker
- een bezoek aan de huisarts te adviseren, zodra men klachten vermoedt
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Activiteiten 2019
Gezien het bovenstaande is er geen focus geweest op externe activiteiten. ‘Bezint
eer ge begint’ was het motto voor 2019. Er zijn daarom bewust weinig activiteiten
georganiseerd.
We hebben onze medewerking verleend aan de opzet en realisatie van een grote,
impactvolle tv-show ‘For one night only’, waarin 6 BN’ers uit de kleren gingen voor
‘het goede doel’, t.w. prostaatkanker en teelbalkanker.
Partners: Net5, LINDA en productiemaatschappij ICare.
Fondsenwervende en bewustwording verhogende activiteiten 2019
-

-

Via social media is er een donatiemogelijkheid gecreëerd middels DigiCollect.
Op diverse gelegenheden hebben we Blue Ribbon gimmicks uitgedeeld.
Soms direct door iemand van onze organsiatie, soms indirect door het ter
beschikking stellen van o.m. Blue Ribbon pins, polsbandjes, USB-sticks,
fietszadelhoesjes, e.d.
Onze aanwezigheid bij de opnames van de tv-show ‘For one night only….’.
Het aanpassen en actualiseren van de eigen Blue Ribbon site

Acties georganiseerd door derden, waarbij aandacht werd besteed aan
Prostaatkanker en een (deel van) de baten ten goede kwamen aan Blue Ribbon
DAK Running Center Wandeltocht
In augustus organiseerde de KNLBO Wandelsportorganisatie Nederland de 21e DAK
Running Center Wandeltocht door het Nationale Park “De Loonse en Drunense
Duinen”. Van elke inschrijving ging 1 euro naar Blue Ribbon.
Afscheid van Hans Rijnierse, oprichter en directeur van Sodexo.
De heer Rijnierse nam afscheid van zijn functie in het bedrijfsleven en heeft de
genodigde gasten gevraagd geen cadeau te geven, maar een schenking aan Blue
Ribbon. Onze dank hiervoor is groot.

Donaties
Gedurende 2019 is er € 2.565,00 aan donaties van particulieren, bedrijven en
opbrengsten uit sponsorevents ontvangen. In 2018 was dit € 17.267,00. Wij danken
deze personen en organisaties voor hun donaties.
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Berichten in de pers
Er zijn in 2019 geen publicaties in de pers verschenen.
Externe contacten
Gedurende het gehele jaar is er diverse malen overleg geweest met de Prostaat
Kanker Stichting (PKS), zowel om te kijken naar een intensievere samenwerking als
naar gezamenlijke projecten/uitingen.
Organisatie en Bestuur
De Blue Ribbon bestuursleden in 2019:
• Kees-Jan Rozestraten
Voorzitter
• Pauline Huis
Vice-voorzitter
• Dolf Wentrup
Penningmeester
• Kirsten Huibregtsen
Bestuurslid
• Carel Hoepner
Bestuurslid
Er werd door, vanuit het oogpunt van een efficiency slag, door ons besloten geen
gebruik meer te maken van de diensten van onze directeur. Vandaar dat we afscheid
namen van Sandra Kingma. Wij danken haar voor haar toewijding en hulp.
De bestuursleden ontvingen geen bezoldiging.
Het bestuur heeft in 2019 negen maal vergaderd. Van alle vergaderingen zijn notulen
gemaakt.
Bestuursleden Blue Ribbon
Naam

Functie

Hoofd- en nevenfuncties

Herbenoeming/aftreden

Kees-Jan Rozestraten

Voorzitter

Adviseur marketing-/reclamebranche
Lid RvA Stichting Papageno

01-07-21

Pauline Huis

Vice-voorzitter

partner Cordad Schulte Huis

01-07-19

Kirsten Huibregtse

Vaktechnisch

Organisatiemanager Maatschappijwij
Div. nevenfuncties

01-07-20

Dolf Wentrup

Penningmeester

Div. nevenfuncties

te bepalen
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Blue Ribbon Ambassadeurs
Blue Ribbon maakt gebruik van een bescheiden netwerk van Blue Ribbon Friends;
onze ambassadeurs. Het streven is ten minste één ambassadeur per provincie.
Deze BR Ambassadeurs onderschrijven de doelstelling van BR en dragen deze
gedurende een bepaalde periode actief uit. Daartoe spreken zij hun netwerk aan en
organiseren in ieder geval jaarlijks een fundraising activiteit t.b.v. Blue Ribbon.
Ultimo 2019 was er 3 ambassadeurs:
• Henk Ravenhorst Het Gooi en Noord-Nederland
• Paul Rodenberg
Groningen
• Leon Gort
Utrecht
NB Henk Sepers besloot afscheid te nemen.
Allen hebben zij d.m.v. activiteiten gedurende het jaar bijgedragen aan onze
doelstellingen, waarvoor onze grote dank.
Doelstellingen en resultaten
Als doelstellingen voor 2019 waren de volgende zaken benoemd:
1) Bewustwording rondom de prostaat en prostaatkanker verhogen, door het
(mede) organiseren van activiteiten, aanwezig zijn en/of deel van de afzender
te zijn.
2) Zichtbaarheid doelstelling bij fondsenwervende activiteiten;
in het verlengde van 1)
3) Activiteiten via Blue Ribbon Ambassadeurs
Resultaten
Fondsenwervende activiteiten moeten genoeg opleveren om de Stichting gezond
draaiende te houden:
1) Diverse activiteiten van derden stonden in de planning, maar vonden geen
doorgang om diverse (externe) redenen.
2) Inkomsten genereren via Digicollect; via o.m. Facebook is hiervoor aandacht
gevraagd, maar de opbrengsten blijven beperkt.
3) Waar we tegenaan blijven lopen is dat het een ‘moeilijk bespreekbaar
onderwerp’ blijkt. Sponsoren en donateurs vinden is lastig, binnen particulier
en bedrijfsleven.
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4) De hierboven genoemde tv-show heeft (enige) aandacht voor het onderwerp
gegenereerd. Echter, in de praktijk blijkt de strijd om kijkcijfers het te winnen
van de ‘echte inhoud’.
Voor 2020 zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:
-

Intensieve discussie over de toekomst van Blue Ribbon.
Op basis van de uitkomsten het pad uitstippelen.
Focus op slechts enkele activiteiten, die ‘doable’ zijn voor onze stichting.
Samenwerking blijven zoeken met relevante partijen (1 + 1 = 3)
Eigen vermogen d.m.v. donaties en acties trachten te vergroten, waardoor we
meer activiteiten kunnen opzetten en uitvoeren en waardoor we uiteindelijk
dus meer aan onze doelstellingen kunnen werken.

Kees Jan Rozestraten,
Voorzitter
10 juni 2020
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Financieel Jaarverslag
Stichting Blue Ribbon 2019
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Stichting Blue Ribbon
dw, 24 februari 2020

BALANS

31-dec-19

31-dec-18

ACTIVA
Voorraden
Vorderingen
- debiteuren
- overlopende activa
Liquide middelen
- kas
- ING rekening courant
- ING spaarrekening

Totaal activa

-

970
970

-

234
234

13.037
2.010
15.047

13.352
2.009
15.361

15.047

16.565

-714
-714

1.006
1.006

15.000
15.000

15.000
15.000

761
761

559
559

15.047

16.565

PASSIVA
Reserves en fondsen
- bestemmingsreserve
- bestemmingsfondsen

Langlopende schulden
- lening Prostaatkankerstichting.nl

Kortlopende schulden
- crediteuren
- overlopende passiva

Totaal passiva
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Stichting Blue Ribbon
dw, 24 februari 2020
2019
BATEN EN LASTEN

actual

2018
actual

begroot

BATEN
Bijdrage donateurs
Bijdrage events
Bijdrage sponsors
Webshop
Rente baten

1.436
1.129
-

Totaal baten

2.565

757
6.510
10.000
1
-

17.267

-

1.037
1.037

-

575
426
1.001

1.160
780
1.940

-

3.089
1.023
4.112

970

-

1.545

4.285

-

7.695

-1.720

-

9.572

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
- doelstelling "bewustwording"
- overige doelstellingen
Eigen fondsenwerving
- kosten werving donateurs
- kosten sponsor events
- kosten website
- kosten overige baten
Beheer en administratie
- kosten beheer en administratie
- kosten bestuur

Afschrijvingen
Totaal lasten
SALDO BATEN EN LASTEN

563
563
812
812
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Toelichting op de cijfers 2019
Bij het opstellen van de cijfers is gewerkt met inachtneming van Richtlijn 650
Fondsenwervende organisaties en Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties
zoals deze in mei 2016 in werking zijn getreden.
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € -1.720,00
In het kader van het streven naar continuïteit voor onze stichting, en in die context
naar een verhouding in de uitgaven van 25% aan de operationele kosten en 75%
aan de doelstelling van de stichting, geven wij aan dat wij daar ook dit boekjaar nog
niet in geslaagd zijn.
Dit is een gevolg van de relatief kleine omvang van de stichting op dit moment, de
complexiteit van het onderwerp prostaatkanker en de fase waarin de stichting zit met
betrekking tot de hernieuwde opbouw van haar activiteiten. Het is redelijk aan te
nemen dat de Stichting pas over een aantal jaren deze verdeling van de uitgaven zal
bereiken.
In het boekjaar 2019 is het restant van de voorraad promotiemateriaal in zijn geheel
afgeschreven. Hiermee nam het resultaat met € 970,00 af.
Samenstellingsverklaring van de administrateur
Opdracht
Conform opdracht is de jaarrekening 2019 van Stichting Blue Ribbon, bestaande uit
de Balans per 31 december 2019 en het overzicht van Baten en Lasten over het jaar
2019 samengesteld.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is dat deze is gebaseerd op de door
het bestuur van de Stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de
juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde
jaarrekening berust bij het bestuur van de Stichting.
Verantwoordelijkheid van de administrateur
Het is de verantwoordelijkheid van de administrateur om de door de Stichting
verstrekte opdracht uit te voeren conform algemeen geldende regels met betrekking
tot het opstellen van de jaarrekening.
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Zijn werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast zijn de
aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste
grondslagen op basis van de door de Stichting verstrekte gegevens geëvalueerd.
De aard van de werkzaamheden is zodanig dat er geen zekerheid omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening kan worden verstrekt.
Bevestiging
Op basis van de verstrekte gegevens is de jaarrekening samengesteld onder
toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in
Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW)
De administrateur,
Dolf Wentrup

11
Jaarverslag Stichting Blue Ribbon 2019

