Jaarbericht 2015 Stichting Overleven met Alvleesklierkanker
De Stichting Overleven met Alvleesklierkanker is opgericht op 18 november 2015 onder de naam
Stichting I Owe You. Conform de statuten art. 15 lid 3 eindigt het eerste boekjaar van de stichting op
31 december 2016. In 2015 heeft de stichting € 114.996,37 ontvangen aan donaties en zijn de kosten
€ 12,50 geweest. De gelden zijn onder gebracht bij een ABNAMRO rekening van de Stichting voor
Lever en maag Darm onderzoek (stichting S.L.O.). Zij hebben dit geld voor ons in beheer.
In 2015 waren er geen mensen in dienst van de stichting.
In 2015 werd de ANBI verklaring aangevraagd en verkregen.
Op 18 april 2016 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Overleven met Alvleesklierkanker.
Gedurende de eerste helft van 2016 zijn de donatie inkomsten van de stichting gestegen naar
€ 530.981,02. De kosten zijn € 12.688,56. (Deze cijfers zijn inclusief de donaties en kosten van 2015).
Vanaf 19 februari 2016 heeft de stichting haar eigen ING betaalrekening.
In de loop van de tweede helft van 2016 wordt het banksaldo van de ABNAMRO rekening bij de
stichting S.L.O. overgeboekt naar de eigen ING rekening van de stichting.
Tijdens de eerste helft van 2016 is € 100.000 euro uitgegeven aan onderzoek. In de loop van de
tweede helft van 2016 wordt minimaal nog € 400.000 uitgegeven aan onderzoek en aan behandeling
voor patiënten met de oncolytische viro-immuno therapie (OVIT).
Tijdens deze eerste helft van 2016 zijn er ruim dertig publieksacties gehouden onder de naam
Support Casper, de naam waarmee wij alle activiteiten communicatief ondersteunen.
De activiteiten vanuit de eigen organisatie tijdens deze periode waren gericht op: het inrichten van
de organisatie, het inrichten van de juridische en financiële structuur en van een aantal
werkprocessen, het verwerven van fondsen door middel van publieksacties en het bestemmen van
de eerste fondsen voor het baanbrekende onderzoek voor innovatieve behandelmethoden tegen
alvleesklierkanker.|
Tijdens de eerste helft van 2016 heeft de stichting geen mensen in dienst gehad. Wel heeft een
kwartiermaker voor eigen rekening vanaf 20 februari de organisatie en de activiteiten vorm gegeven.
Vanaf 1 juli 2016 mogen wij ons een ‘erkend goed doel’ noemen conform de nieuwe
erkenningsregeling van het CBF.
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