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Doelstelling 
 
De stichting Langs de Zijlijn heeft als doel het bieden van ondersteuning aan 
kinderen, waarvan één van de gezinsleden is getroffen door kanker. 
 
 
 
2021 in vogelvlucht 
 
Landelijke dag 
Wat een succes is de landelijke dag op 30 oktober 2021 geweest! 
We hebben weer veel kinderen een fijne dag kunnen bezorgen. 
 
Hier is wel een heel bewogen jaar aan vooraf gegaan. 
We hebben de landelijke dag 2x halverwege de organisatie van de dag moeten 
cancelen vanwege corona. Met veel inzet, van het bestuur voorafgaand aan de dag 
en van de vele vrijwilligers tijdens de dag, is het toch tot een geslaagde dag 
gekomen. 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 2021 
 

- Aantal bestuursvergaderingen: 16 
- Column voor jaarmagazine Tenslotte Jouw Laatste Levensfase. 
- Oprichten van een Comité van Aanbevelingen 
- Benaderen politiek, lokaal en landelijk, om thema “preventieve zorg bij kanker 

in het gezin!” op de kaart te zetten. 
- Start ontwikkelen van het platform en de informatiegids “Hoe gaat het met de 

kinderen?” samen met de gemeente Dronten. 
- Column “Kankerverhalen van gezinnen” op onze website. Interviews van 

gezinnen over de impact van kanker op hun gezin. 
- Uitbreiding bestuur gezocht maar niet gevonden (o.a. communicatie adviseur). 
- Verbeteren vindbaarheid website Langs de Zijlijn 
- Begeleiden Minor project Oncologie – HAN 
- Promotie van de stichting en van de landelijke dag via social media inclusief 

win-acties. 
- Onderzoeken of samenwerkingen met andere stichtingen & organisaties 

ondersteunend kunnen zijn aan het doel van de stichting. 
- Diverse interviews met landelijke en lokale pers, waaronder een groot artikel in 

het Nederlands Dagblad, een Margriet podcast en een item op het 
jeugdjournaal. 

 
 
 
Inkomsten en besteding gelden 
Stichting Langs de Zijlijn ontvangt geld uit donaties van particulieren en bedrijven. 
In 2021 is in totaal € 11.401,51 aan donaties ontvangen. Alle gelden komen ten 
goede aan het doel van de stichting, zoals bijvoorbeeld de landelijke dag en 
publicaties. 
 
 
 
Financieel verslag 2021 
Het bestuur is akkoord met de jaarrekening 2021. 
Deze jaarrekening is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 
 
 
 
Toekomstplan 2022 
In 2022 gaat het bestuur onderzoeken welke activiteiten zij de komende jaren wil 
gaan ondernemen om de preventieve zorg aan kinderen uit een gezin dat getroffen is 
door kanker op de kaart van Nederland te zetten. 
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1.1 Informatie over de onderneming

Rechtsvorm
De rechtspersoon is opgericht bij akte d.d. 9 september 2016 verleden voor notaris mr. S.D. Scheiberlich te
Harderwijk.

Doelstelling/activiteiten
De doelstelling luidt volgens uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:
-het bieden van ondersteuning aan kinderen, waarvan één van de gezinsleden is getroffen door kanker.

Bestuur
Als voorzitter van Stichting Langs de Zijlijn treedt mevrouw I. Lups-Dijkema op.
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2 Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2021 
(na resultaatverdeling)

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Activa
Vlottende activa
Liquide middelen 20.391 32.945

20.391 32.945
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31-12-2021 31-12-2020
€ €

Passiva
Eigen vermogen

- -
Overige reserves 20.391 32.945

20.391 32.945

Stichting Langs de Zijlijn 5



2.2 Staat van baten en lasten over 2021 

2021 2020
€ €

Inkomsten 11.402 20.719

Kosten activiteiten 23.836 6.571
Algemene kosten 1 1

Totaal van som der kosten 23.837 6.572

Totaal van bedrijfsresultaat -12.435 14.147
Rentelasten en soortgelijke kosten -119 -119

Totaal van resultaat voor belastingen -12.554 14.028
Belastingen over de winst of het verlies - -

Totaal van resultaat na belastingen -12.554 14.028
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2.3 Toelichting op de balans

Activa 

Vlottende activa

31-12-2021 31-12-2020
€ €

Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant nr. NL52RABO3184849589 16.000 -
Rabobank, rekening-courant nr. NL71RABO0313213232 4.391 32.945

20.391 32.945
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Passiva 

Eigen vermogen

2021 2020
€ €

Overige reserves
Stand per 1 januari 32.945 13.917
Uit resultaatverdeling -12.554 14.028
Dotatie bestemmingsreserve - 5.000

Stand per 31 december 20.391 32.945
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2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020
€ €

Inkomsten
Donaties 11.402 20.719

Kosten activiteiten
Kosten landelijke dag 22.620 5.156
Representatie 1.122 385
Diversen 94 1.030

23.836 6.571

Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente 119 119

Dronten, 17 juni 2022
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I. Lups-Dijkema
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