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BELEIDSPLAN STICHTING SURVIVORSLAND.

1. Inleiding
In dit beleidsplan legt Stichting Survivorsland haar beleidsvoornemens voor de periode 2008 tot en
met 2013 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de
ontwikkelingen in de wetenschap, fiscale veranderingen, cultureel aanbod en het aan haar ter
beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te
anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar
statutaire doelstelling.
De stichting heeft ten doel om aantrekkelijke evenementen in Zeeland neer te zetten op kunst en
cultureel gebied om daarmee zoveel mogelijk geld in te zamelen, met de bedoeling dat er nog meer
Survivors van de ziekte kanker zullen aansluiten.
De Stichting is opgericht op 24 mei 2004. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het
nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met een grootscheeps
evenement te organiseren dat in 2005 in Vlissingen plaatsvond,waarvan de opbrengst ging naar het
KWF kankerbestrijding Amsterdam en Stichting Palazzoli Zeeland, inloophuizen voor (ex)
kankerpatiënten en hun naasten. De bedoeling was zoveel mogelijk mensen te bereiken om mee te
helpen met het uitvoeren van dit evenement. Vele bedrijven, instellingen en scholen sloten zich aan
en meer dan 150 vrijwilligers boden zich aan om dit evenement te ondersteunen. Hiertoe
heeft het bestuur onder meer vele bedrijven, instellingen en scholen bezocht, ook kwamen we
persoonlijk in contact met professors in oncologie alsmede verschillende doktoren. Ook prominente
personen van maatschappelijk belang zoals o.a. de Commissaris van Koningin Zeeland,de wethouders
van Vlissingen, Raad van Cultuur Vlissingen, de notaris en vele anderen wilden zich graag inzetten
voor dit evenement, of aansluiten in het comité van aanbeveling . Na dit evenement is de stichting
doorgegaan met concerten te organiseren, afhankelijk van het aanbod van toonaangevende,
internationale artiesten, budget en faciliteiten.
Gedurende de periode van het bestaan van de Stichting heeft zij reeds meerdere onderzoeken
ondersteund. Doelen die al reeds donaties hebben mogen ontvangen van Stichting Survivorsland zijn
o.a. KWF kankerbestrijding Amsterdam (research), KWF kankerbestrijding Rotterdam (research),
Stichting Palazzoli Zeeland (opvanghuizen voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten) , UMCG
Groningen (onderzoek zaadbalkanker), Oncogenetisch laboratorium van Dr. Mieke Schutte, Josephine
Nefkens Instituut van het Erasmus MC te Rotterdam (borstkanker genetisch onderzoek), NKI AVL,
Amsterdam. Onderzoek van het non-Hodgkin lymfoom door het teamvan Dr. Lugtenburg (Erasmus MC
Rotterdam) etc.

2. Werkzaamheden
Doelstelling
De stichting heeft ten doel om aantrekkelijke evenementen in Zeeland neer te zetten om daarmee
zoveel mogelijk geld in te zamelen, met de bedoeling dat er nog meer Survivors van de ziekte kanker
zullen aansluiten.
Stichting Survivorsland organiseert verschillende evenementen op kunst en cultureel gebied.
Deze worden zorgvuldig gepland, om de kosten zo laag mogelijk te houden en om de opbrengst zo
hoog mogelijk te houden. De opbrengst gaat rechtstreeks naar research van de ziekte kanker.
Stichting Survivorsland staat voor:
het organiseren van evenementen met als doel:
+ fondsen werven voor bestrijding van kanker
+ survivors strijden voor meer survivors van kanker
+ bespreekbaarheid van kanker
+ kankerpatienten een hart onder de riem steken
+ samen één vuist maken tegen kanker.
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de
werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting is tot ultimo 2011
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Ook
voor de periode vanaf 1 januari 2012 zal zij proberen deze status te verwerven.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit:
Ruud Aerssens (voorzitter)
Kees van Soelen (secretaris)
Arjen Mondeel (penningmeester)
Ada Aerssens (bestuurslid)
Thea van Soelen
Willem Priester
Julia Visser (in herinnering)
Activiteiten
De activiteiten van de stichting zijn gericht op het
+ ondersteunen en fondsen werven voor research van kanker
+ survivors strijden voor meer survivors van kanker
+ bespreekbaarheid van kanker
+ kankerpatienten een hart onder de riem steken
+ samen één vuist maken tegen kanker.
Op dit moment zijn er geen nieuwe activiteiten op de agenda die de stichting de komende periode
verder wil uitbreiden.
De stichting gaat alleen in activiteiten over als een act of artiesten met een zeer gereduceerd bedrag
of pro deo hun concert willen uitvoeren voor Survivorsland.
Om meerdere activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te werven.
3. Werving van gelden
De stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet en giften.
Naast de giften van de bestuurders, verwacht de Stichting giften vanuit het bedrijfsleven. Als er een
activiteit in de planning staat probeert de stichting bedrijven aan te spreken voor een sponsoring.
De stichting heeft goede connecties met alle regionale kranten in Zeeland, alsmede de radio. De
media besteed ruim aandacht aan de activiteiten van de Sichting in de regio.
Op tal van websites en startpagina’s staat stichting Survivorsland vermeld met hun activiteiten.
De sponsors staan met hun logo op 500 posters die worden verspreid door heel Zeeland en mogen
met hun logo op de Survivorsland website ( afgelopen jaar meer dan 120.000 hits). Ook wordt er ruim

aandacht besteed betreffende de sponsors op het evenement zelf. De wederdienst voor het bedrijf die
de stichting sponsort.
Verder zijn er vaste afspraken met tal van bedrijven dat ze sponsoren “Pro Deo” of dat een bedrijf
vaste, speciale kortingen geeft voor de stichting om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Hier komt de ondersteuning niet in de vorm van geld, maar maakt het mogelijk dat door hun
medewerking de kosten zo laag mogelijk blijven.
Vaste sponsors zijn: Cafe Schuttershof, Middelburg (zaal, 8 man personeel, security) Heineken
brouwerijen, Repro Walcheren (drukwerk) Restaurant “Den Baas en zijn Madam” Middelburg
(catering) De artiesten, Eetcafe “Den Fantast” aanbieding diners (voor bands en crew)
De Spot, Middelburg (kleedruimtefaciliteiten), Drukkerij Gianotten Tilburg, Hotel Arneville Middelburg,
Nebelux.com agency, Van der Sloot schoenmode, De Faam, regionaal weekblad,b huis-aan-huis,
Verder alle voorverkooppunten bij winkels en, horecagelegenheden helpen belangeloos mee.
De Stichting haalt en haalde in het verleden inkomsten uit de entreekaartjes van het evenement.
Bij het jaarlijkse festival van 2009 t/m 2013 ook geldsponsoring van bedrijven zoals Heineken,
Bouwgroep Peters, Desinfinado en Van der Sloot schoenen Middelburg. Den Fantast, BD store, Focus
Optiek, De Vriendschap, Seventy Seven, Afitax BV, Rondvaart Middelburg, Café Bommel.
De werving van fondsen gebeurt door het bestuur op een kleinschalige directe manier, door middel
van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten bij instanties specifiek voor research van
de ziekte kanker)
Naast donaties van vaste donateurs hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of
incidentele donaties aan te trekken, Er liggen goede contacten bij vele bedrijven en instellingen. Deze
zijn allemaal voortgekomen uit het organiseren van de eerste grote festival van Stichting Survivorsland
in Juni 2005.
De Stichting is tot ultimo 2008 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet
inkomstenbelasting 2001. Ook voor de periode vanaf 1 januari 2012 zal zij proberen deze status te
verwerven. Indien zij deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is
het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te
laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een
aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om
ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen.
4. Beheer van gelden
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min
mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als
bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en
overige onkostendeclaraties. Veelal worden de kosten van reizen etc. door het bestuur voor eigen
rekening genomen.
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking
hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij
door de Stichting worden ontvangen.
5. Besteding van gelden
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften en de entreeopbrengst of een deel vande
entreeopbrengsten van het georganiseerde evenementen. De komende jaren (2012 tot 2015) zal de
Stichting haar vermogen onder andere aanwenden ter ondersteuning van kankeronderzoek.
Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal
zijn dit vermogen beleggen in defensieve fondsen.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun
diensten.

