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INLEIDING
Stichting Fleur Colorée is ontstaan uit dankbaarheid voor alles wat het Antoni van
Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) heeft gedaan en nog steeds doet. Onze focus ligt op
fundraising ten behoeve van een positieve ondersteuning van het (verzorgend) personeel en
patiënten welzijn.

BESTUURSVERSLAG
In 2019 is Stichting Fleur Colorée opgericht. Begin 2018 is er bij mijn vrouw, Fleur Duijvestijn,
kanker geconstateerd. Dit was voor ons een hele shock. Samen zijn we begonnen aan een
groot gevecht waarbij zij zoveel kracht en doorzettingsvermogen heeft getoond. Al snel kon
zij in het Antoni Van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) terecht waar zij enorm kundige artsen
en verpleegsters trof. Er volgde een intensief traject met chemo’s, bestralingen en
uiteindelijk een operatie in de zomer van 2018. Na de geslaagde operatie was er weer hoop
voor ons allemaal, helaas bleken er snel weer uitzaaiingen te zijn. Er werd een nieuw traject
met chemo’s gestart in de hoop de kanker toch echt een keer de baas te worden.
Fleur is altijd positief gebleven en heeft oneindig hard geknokt en dat doet ze nu nog steeds.
Op het moment dat ik dit schrijf ligt zij weer in het AVL, wordt er nauwelijks bezoek
toegelaten, en laat het verzorgend personeel van het AVL wederom zien er voor elke patiënt
te zijn. Uit dankbaarheid voor al het personeel in het AVL is deze Stichting opgericht. Fleur
wil graag wat terug doen voor alle mensen die haar zo goed hebben geholpen.

Fleur heeft zelf het Bestuur en de Raad van Toezicht samengesteld uit dierbaren om haar
heen. Met dit bestuur gaan wij de wens van Fleur verder vorm geven en zullen wij ervoor
zorgen dat we zowel het personeel van het AVL als de patiënten op de afdelingen een hart
onder de riem kunnen steken.
2019 heeft vooral in het teken gestaan van de oprichting van de Stichting én van het werven
van fondsen. Hier heeft met name Fleur ook nog een hele grote bijdrage aan geleverd.
Tevens heeft in 2019 onze eerste activiteit plaatsgevonden. Door middel van het uitdelen
van cup cakes hebben wij de waardering laten zien voor iedereen in het ziekenhuis. In 2020
zal gezorgd worden voor meer activiteiten. Hoewel we op dit moment in een bijzondere
situatie zitten in Nederland vanwege de Covid-19 uitbraak gaan we in 2020 proberen alsnog
alle zorghelden van het AVL te bereiken om de waardering van Fleur en van ons als
dierbaren van Fleur over te brengen.
Marc Bos
Voorzitter

STRATEGIE
KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE STICHTING
STATUTAIRE DOELSTELLING
De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen van het welzijn van patiënten,
personeel en vrijwilligers van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam
(AvL) alsmede het (financieel) steunen van wetenschappelijk onderzoek in het AvL en
voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, waaronder nadrukkelijk niet begrepen
het op enige wijze (financieel) steunen van onderzoeken en behandelingen ten
behoeve van individuele patiënten.
AFWEZIGHEID VAN WINSTOOGMERK
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
BESTEMMING LIQUIDATIESALDO
Het (doen) organiseren van diverse activiteiten in het kader van een zinvolle
tijdsbesteding ter bevordering van de kwaliteit van leven van patiënten die
(langdurig) zijn opgenomen in het AvL.
Het (doen) verzorgen van activiteiten voor patiënten, personeel en vrijwilligers van
het AvL.

Het leveren van een positieve bijdrage aan het welzijn van de in het AvL onder
behandeling zijnde patiënten en hun naasten.
Het (doen) werven van fondsen ter financiële ondersteuning van wetenschappelijk
onderzoek in het AvL om zodoende aan te sluiten bij één van de doelstellingen van
het AvL om voor iedereen met kanker een behandeling op maat te ontwikkelen.
MISSIE
De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen van het welzijn van patiënten,
personeel en vrijwilligers van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam
(AvL) alsmede het (financieel) steunen van wetenschappelijk onderzoek in het AvL.

BELEID
TE VERWACHTEN WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING
OVERZICHT TOEKOMSTIGE PROJECTEN
Hoewel we op dit moment in een bijzondere situatie zitten in Nederland vanwege de
Covid-19 uitbraak gaan we in 2020 proberen alsnog alle zorghelden van het AVL te
bereiken om de waardering van Fleur en van ons als dierbaren van Fleur over te
brengen.
De eerstvolgende actie is gericht op het personeel van de afdelingen radiologie en
nucleaire geneeskunde. Hiervoor zijn, door de Stichting samengestelde, zakjes ‘Fleur
Colorée’ thee aangeschaft. In overleg met het hoofd van de afdeling zal een datum
worden vastgelegd om deze zakjes aan het personeel te schenken waarbij ook extra
aandacht zal worden gegeven aan de verdere naamsbekendheid van de Stichting.
WERVING VAN GELDEN
WIJZE WAAROP DE STICHTING GELDEN WERFT
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a) subsidies en andere bijdragen;
b) schenkingen, erfstellingen en legaten;
c) alle andere verkrijgingen en baten

BEHEER
TAAKSTELLING EN BESTUURSVERHOUDING BINNEN HET BESTUUR
Het bestuur van Stichting Fleur Colorée bestaat uit:
Dhr. M.L. (Marc) Bos:

Voorzitter

Mw. C.N. (Carla Nancy) Peters-Beeksma:

Secretaris

Mw. L. (Laura) Duijvestijn:

Penningmeester

Dhr. K.F.D. (Koert) Kuhlmann:

Mw. T. (Tineke) Buffart:

Lid

Lid

De Raad van Toezicht van Stichting Fleur Colorée bestaat uit:
Dhr. B. (Bas) Rooskens:

Voorzitter

Dhr. M. (Michiel) Laarman:

Vice voorzitter

Dhr. B. (Bart) Zegers:

Lid

Zowel het bestuur als de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

BALANS
(na resultaatsbestemming)

31-12-2019
EURO
ACTIVA
Banksaldo

3.103

Totaal liquide middelen

3.103

Totaal Activa

3.103

PASSIVA
Reserves en Fondsen

3.103

Totaal reserves en fondsen

3.103

Totaal Passiva

3.103

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Werkelijk
EURO

Giften

3.949

Som van baten

3.949

Lasten

Besteding voor doelstelling

519

Totaal besteding voor doelstelling

519

Overige kosten

Bankkosten

24

Oprichtingskosten

303

Totaal overige kosten

327

Som van lasten

846

Saldo van baten en lasten

3.103

ALGEMENE TOELICHTING
De stichting gaat nog een ANBI status (algemeen nut beogende instelling)
aanvragen. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting.
Algemene toelichting
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor
fondsenwervende instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving
is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen
plaatsgevonden.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Stelsel- en schattingswijzigingen
Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen
voorgedaan.
Vergelijking met voorgaand jaar
Er is géén vergelijking met voorgaande jaren opgenomen omdat Stichting Fleur
Colorée in 2019 is opgericht.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en
de staat van baten en lasten zijn in de jaarrekening genummerd.
Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen
Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en
de schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk
aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is
gegeven wordt dit deel aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval
heeft niet het bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de
middelen gegeven.

GRONDSLAGEN VOOR DE STAATS VAN BATEN EN LASTEN
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Deze toerekening volgt een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten
rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in
een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald.
Baten algemeen
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen
voor handelswaar wordt de brutowinst verantwoord (opbrengst minus inkoopprijs).
Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van
voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als bate. Verkrijgingen
belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.
TOELICHTING OP DE BALANS
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. De
bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zijn besteed.
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Kosten besteed aan doelstelling betreffen de kosten die in 2019 gemaakt zijn voor de
eerste actie van de Stichting. In het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis zijn al de
patiënten en medewerkers cup cakes uitgedeeld.
Oprichtingskosten betreffen kosten voor de inschrijving in het Kamer van Koophandel
en Notariskosten ten behoeve van de oprichting van de Stichting.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt
vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet
gedeclareerd of geschonken als gift.
OVERIGE GEGEVENS
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in
haar vergadering op:
08-09-2020
In verband met het overlijden van de oprichtster, Fleur Duijvestijn, op 4 juni 2020
heeft er in juni 2020 geen vergadering plaatsgevonden. Daarom is ervoor gekozen
om het beleidsplan en de jaarrekening op de eerstvolgende vergadering van de
Stichting vast te stellen en goed te keuren.

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening,
daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van
baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van
baten en lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald.
Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de
jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te
worden vermeld

