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Stichting Buddyhuis
Kinderdijkstraat 26-2
1079 GJ Amsterdam

Almere,

15 februari 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u het rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van de door u
bestuurde stichting.
De jaarrekening is samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de
hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.
Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen
aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak
uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.
Op basis van de verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld
in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.
Inhoudsopgave:
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Hoogachtend,

Mike van Alen RBC
Register Belastingconsulent
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Algemeen
Ondernemingsvorm:
De ondernemingsvorm is een Stichting.
Inschrijving KVK:
De onderneming staat ingeschreven onder dossiernummer 76146014 in de Kamer van
Koophandel te Amsterdam.
Vestigingsadres:
De stichting is gevestigd aan de Kinderdijkstraat 26-2 te Amsterdam.
Doelstelling:
De stichting Buddyhuis heeft ten doel het op een zo laagdrempelig mogelijke manier
samenbrengen van (ex-)kankerpatienten en hun naasten om ervaringen te delen, als
vraagbaak te fungeren, activiteiten te ontplooien en adviezen te geven teneinde de
levenskwaliteit van deze personen te verbeteren, zowel voor, tijdens als na de ziekte.
Bestuurssamenstelling per 31 december 2020
Voorzitter:
Mevrouw A. Aalbers-Doeksen
Vice-voorzitter
Mevrouw S. Groenboek-Huizer
Penningmeester
De heer R. Van der Louw
Secretaris
Mevrouw C.A. Bargon
Personeel:
In 2020 waren er geen medewerkers in dienst.
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Bestuursverslag
De jaarrekening 2020 is goedgekeurd in de bestuursvergadering van 4 mei 2021.
Doelstelling
Het op een zo laagdrempelig mogelijke manier samenbrengen van (ex-)kankerpatiënten
en hun naasten om ervaringen te delen, als vraagbaak te fungeren, activiteiten te
ontplooien en adviezen te geven teneinde de levenskwaliteit van deze personen te
verbeteren, zowel voor, tijdens als na de ziekte.
Kerwaarden
Het Buddyhuis brengt patiënten bij wie kanker is geconstateerd één op één met elkaar in
contact. De lotgenoten kunnen elkaar een hart onder de riemsteken. Het Buddyhuis
verbetert de kwaliteit van leven en het psychosociale welzijn van (ex)kankerpatiënten.
Patiënten die zich opgeven bij het Buddyhuis, hebben zelf de regie: zij kiezen een Buddy
uit op vooraf opgegeven matchingscriteria (bijv. leeftijd, type ziekte of behandeling,
kinderen), en bepalen zelf hoe zij het contact invullen met hun Buddy. Sommige hebben
eenmalig contact, anderen bellen dagelijks of spreken fysiek af. Het vontact met (een of
meerdere) Buddy's kan de patiënt het gevoel gever er niet alleen voor te staan, zich
gesteund te voelen, of om een postieve kijk op het leven te houden ondanks de ziekte.
Buddy's helpen elkaar met praktische informatie en het delen van ervaringen.
Door de Buddy's hun manier van contact zelf te laten invullen en door ze een vrijblijvend
keuze te geven in deelname aan overige evenmenten van het Buddyhuis, zoals de
wandelgroepen, kies iedere patiënt voor de manier van steun die bij hem of haar past.
Andersom ook; Buddy's helpen elkaar vanuit hun eigen talenten- de een biedt veel steun
middels het geven van praktische tips, de ander middels zijn/haar positieve uitstraling en
weer een ander door zich aan te melden als vrijwilliger en zijn logistieke/organisatie
talenten in te zetten.
Tot slot zijn alle Buddy's gelijkwaardig aan elkaar; of je nu nog midden in de behandeling
zit of dat je al twee jaar ziektevrij bent verklaard, iedere (ex)patiënt kan profijt hebben
van een Buddy of een andere ondersteuning geven, ongeacht de fase waarin hij/zij zich
bevindt.
Een terugblik op 2020
Het Buddyhuis is in 2020 opgericht. In 2020 is Buddyhuis gegroeid van 0 naar 400 Buddy's.
Als je hoort dat je kanker hebt, staat je wereld op zijn kop. Zo ook bij Femke R. Toen ze
enkele dagen na haar diagnose gespannen in de wachtkamer van het St. Antonius
Ziekenhuis plaatsnam voor de uitslag van de MRI-scan, zat daar Hester, 'een stralende
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Bestuursverslag
vrouw met een mutsje op'. Ze had zo'n positieve uitstraling maar ik wist meteen: zij heeft
het ook. Oncologisch chirurg Dr. Doeksen bracht de dames met elkaar in contact en zo
werden zij Buddy's voor elkaar gedurende het behandeltraject en daarna. De ontmoeting
is het begin van de oprichting van het Buddyhuis, voor steun na de diagnose kanker.
Na deze eerste buddymatch volgde er nog één en ook die was wederom een succes. Gedurende een bijeenkomst voor vrouwen met borstkanker heeft Femke haar ervaringen
gedeeld en vervolgens stroomden vragen voor en van buddy's binnen. In dit eertse jaar is
de stichting gegroeid naar 400 buddy's. Deze buddy's zijn voor 95% afkomstig uit het St.
Antoinius Ziekenhuis en bijna allemaal bortkankerpatiënt.
De vraag van buiten het St. Antonius ziekenhuis groeit en ook stromen inmiddels meerdere vragen vanuit andere patiëntgroepen binnen met al eerste succesvolle matches
tot gevolg.
En er was nog meer…
Wekelijks inloopspreekuur
Wandelgroepen
Ontwikkeling huiskamer-ontmoetingsplek voor Buddy's
Buddyloop
Webinars
Film over kanker voor kinderen
Buddybeer
Chemotherapie aftelkalender
Ontwikkeling van het digitale Buddyhuis
De stichting bereikt haar doelen door:
1) Ontwikkeling Digitale Buddyhuis app waarin dir functies centraal staan:
a) Digitaal buddy-to-buddy contact
Via het Platform hebben buddy's altijd één op één (chat)contact maar een gebruiker kan wel met verschillende Buddy's afzonderlijk gesprekken hebben. De
chatfuntcie zal op maar ingebouwd worden en er wordt geen gebruik gemaakt
van bestaande chatdiensten, zoals Whatsapp. Het is zeer belangrijk dat de
berichten die worden verzonden beveiligd zijn en alleen door de verzender en
ontvanger gelezen kunnen worden. Hierbij zal worden voldaan aan de relevante (privacy) wetten, zoals de AVG.
b) Intelligente match-making
Momenteel worden Buddy's nog met de hand gekoppeld aan elkaar. Dit gebeurt middels een vragenlijst die Buddy's bij registratie invullen. Dit kost veel
tijd; tijd die ook geïnvesteerd kan worden in het ontplooien van nieuwe
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Bestuursverslag
activiteiten vanuit het Buddyhuis. Dit proces wordt vervangen door een aantal
matchings-regels te vertalen naar een 'slim' digitaal alternatief. Met zo'n script
kan een nieuwe gebruiker binnen enkele tellen gekoppeld worden aan een
passende Buddy, waardoor de gebruiker meteen contact op zou kunnen
nemen. De gebruiker geeft aan op welke 'kenmerken' de match gemaakt dient
te worden. Dankzij dit 'slimme' digitale alternatief wordthet maken van een
passende Buddy-match niet alleen sneller en minder tijdsintensief, maar ook
van betere kwaliteit.
c) Informatieplatform
Op internet is er te veel, niet altijd even betrouwbare, informatie te vinden
over ziektebeelden. Met deze Digitale Bibliotheek bieden wij een overzichtelijke manier alleen betrouwbare informatie over relevante onderwerpen
,regio/ziekenhuis specifiek. Via een content management system dat kan
worden ontwikkeld, kan de inhoud van dit informatieplatform op elke gewenst
moment aangepast worden. Buddy's krijgen alleen informatie te zien die voor
hun regio, hun ziektebeeld en hun persoonlijke situatie (o.a. leeftijd) relevant
is, waardoor irrelevante informatie automatisch weg gefilterd wordt voor de
gebruiker.
2) Groeicommunity, inclusief Buddy's, vrijwilligers, ambassadeurs, donateurs en partners
3) Het (blijven) ontplooien van diverse activiteiten die betrekking hebben op het bijeen
brengen van (ex) kanker patiënten en de verbetering van hun prychosociale welzijn.
4) Het geven van voorlichting, adviezen en steun aan een ieder die belang heeft bij het
verwezenlijking van de doelstelling van de stichting.
5) Het aangaan van overeenkomsten die strekken tot verwezenlijking van de doelstelling van de stichting.
Vooruitblik op 2021
Digitalisering en waar het kan natuurlijk ook de fysieke ontmoeting weer stimuleren.
Buddy vraag en aanbod vergroten door middel van meer landelijke dekking (aansluiten
van andere ziekenhuizen) en andere patiëntengroepen met andere type kanker (aansluiten patiëntenverenigingen, stichtingen en IPSO-inloophuizen) altijd met behoud van
lokale sfeer en community. Het gaat hierbij dus om het werven van ambassadeurs voor
Buddyschap en het aanbieden van de onwikkelde tools (denk hierbij aan delen van kennis & ervaring maar natuurlijk ook de Buddyhuis App).
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Bestuursverslag
Financiële zekerheid vergroten door middel van:
1) Werving donaties door middel van groei naamsbekendheid en ontwikkelen sponsor
wervende evenementen.
2) Aantrekken van een fondswerver voor de stichting.
3) Lobby met zorgverzekeraar en overheid om deze vorm van informele zorg een
prominente plek op de kaart te geven en zo een structurele financiering op te zetten.
4) Verkoop van app aan deelnemende organisaties.
In 2020 heeft stichting Buddyhuis landelijke naamsbekendheid verworven, o.a. door het
geven van presentaties voor geïnteresseerde ziekenhuizen en de Santeon Ziekenhuisgroep. Enkele van deze ziekenhuizen zijn actief zoekende naar financïele middelen om
een lokaal Buddyhuis op te zetten. Daarnaast is er contact gelegd met veel belanghebbende organisaties, zoals de IPSO inloophuizen en kanker.nl om een samenwerking vorm te geven. Ook patiëntenvereniging van verschillende ziektebeelden (o.a.
prostaatkanker, alvleesklierkanker) hebben aangegeven een Buddyhuis te willen.
De verwachting voor de komende jaren is dat de stichting duurzame financiering zal
bewerkstelligen. Daarnaast zullen er verspreid in Nederland meerdere ziekenhuizen ook
een Buddyhuis opzetten, al dan niet in samenwerking met een IPSO inloophuis in de
buurt. Tevens zal in 2021 het Digitale Buddyhuis 'live' gaan en voor het eerst in gebruik
genomen worden door een pilot goep Buddy's uit het St. Antonius ziekenhuis.
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Balans
Activa

31-12-2020

31-12-2018

€0
€ 90.746

€0
€0

€ 90.746

€0

€ 2.500
€0

€0
€0

€ 2.500

€0

€ 22.422

€0

€ 22.422

€0

€ 115.668

€0

Materiele vaste activa
Inventaris
Software

Vlottende activa
Debiteuren
Overige vorderingen

Liquide middelen
Banktegoeden

Activa

Jaarrekening 2020
Stichting Buddyhuis

Blad:

9

Balans
Passiva

31-12-2020

31-12-2018

€ 3.984
€0

€0
€0

€ 3.984

€0

€ 91.398
€ 935
€ 19.351

€0
€0
€0

€ 111.684

€0

€ 115.668

€0

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Belastingen
Overlopende passiva

Passiva
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Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
De stichting laat een app ontwikkelen. Zodra de app in gebruik wordt genomen dan zal
het ontwikkelingsbedrag worden geactiveerd.

Debiteuren
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Noodzakelijke
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Overige vorderingen
Vorderingen worden verantwoord tegen de nominale waarde.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
stichting en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.
Saldo conform afschrift ultimo het boekjaar.
ING Bank
€ 22.422

Eigen Vermogen
Algemene reserve: betreft de algemene reserve van de stichting.
Continuiteitsreserve: reserve om maximaal 1,5 jaar de jaarlijkse kosten te kunnen dragen.
Bestemmingsreserve: deze wordt gevorm door het bestuur.

Crediteuren
De crediteuren worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Belastingen
Als belastingen over het resultaat wordt verantwoord de over het resultaat berekende
vennootschapsbelasting (VPB) op basis van het geldende tarief, rekening houdend met
vrijgestelde bestandsdelen, investerings- en overige faciliteiten.
Vennootschapsbelasting over 2019(2020)
€ 935

Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen de schulden met een looptijd van ten hoogste een jaar.
Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Nog te betalen administratiekosten
€ 475
Nog te betalen werk door derden
€ 18.876
Totaal
€ 19.351
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Staat van baten en Lasten
2020

2018

€ 55.295
-€ 48.904
€ 6.391

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€ 22
€ 561
€ 824
€ 1.407

€0
€0
€0
€0

€ 65
€ 65

€0
€0

€0
€0

€0
€0

€ 4.919

€0

€ 935

€0

€ 3.984

€0

Bruto bedrijfsresultaat
Donaties en sponsoring
Inkoopwaarde diensten

Afschrijvingen
Afschrijving inventaris
Afschrijving software

Overige bedrijfskosten
Vervoerskosten
Kantoorkosten
Andere kosten

Financiële baten en lasten
Rentelasten en baten en soortgelijke kosten

Buitengewone resultaten
Baten en lasten

Resultaat voor belasting
Belastingen
Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Donaties en sponsoring
Opbrengst van de donaties en sponsoring

€ 55.295

Inkoopwaarde diensten
Inkopen tbv diensten
Werk door derden

€ 3.892
€ 45.012
€ 48.904

Afschrijvingen
Inventaris
Software

€0
€0
€0

Vervoerskosten
Openbaar vervoer

€ 22

Kantoorkosten
Porto
Verzekeringen

€ 192
€ 369
€ 561

Andere kosten
Administratiekosten
Overige kosten

€ 475
€ 349
€ 824

Financiële baten en lasten
Bankkosten

€ 65

Belastingen
De vennootschapsbelasting bedraagt 19% over € 4.919

€ 935
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Toelichting en akkoord bestuur
Toelichting:
Het bestuur stelt voor het resultaat over 2019-2020 toe te voegen aan de algemene reserve.

Amsterdam, 4 mei 2021

A. Aalbers-Doeksen, voorzitter

S. Groenboek-huizer, vice voorzitter

R. van der Louw, penningmeester

C.A. Bargon, secretaris
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Transistorstraat 91-33
1322 CL Almere
tel. 036-8200256
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