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ALGEMEEN

Aan alle sponsoren, donateurs,
deelnemers en andere vrienden
van Stichting Alpe d’HuZes

Culemborg, 2 oktober 2016

Geachte heer, mevrouw,
Namens het bestuur van Stichting Alpe d’HuZes bieden wij u hierbij het bestuursverslag 2014/2015 alsmede
de jaarrekening over 2014/2015 aan. Middels deze documenten leggen wij verantwoording af over de
besteding van de door de Stichting in de periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015 ontvangen
bijdragen en informeren wij u over plannen voor de komende periode.
TIEN jaar Alpe d’HuZes was een ijkpunt in het bestaan van de organisatie, die na een onstuimige groei in de
eerste jaren, nu inmiddels na een goede herijking terug is bij het event wat een ieder bij Alpe d’HuZes voor
ogen heeft.
Mooi ingetogen, saamhorigheid voorop en als doel Niemand meer dood aan kanker!
Een 10 jarig bestaan werd ook ingetogen gevierd, omdat wij met elkaar weten, dat zo lang Alpe d’HuZes nog
doorgaat, de ziekte kanker nog niet onder controle is.
Toch is Alpe d’HuZes niet alleen een fondsenwervingsevent, maar veel meer een event waarbij een ieder die
betrokken is bij de ziekte kanker zich gehoord voelt en gezamenlijk optrekt om deze ziekte onder controle te
krijgen. Voor zij die al overleden zijn, voor zij die nog vechten of om tegen de kinderen van onze kinderen te
kunnen zeggen, vroeger ging je dood aan kanker. Onze droom is hun toekomst!

ANBI status
Met ingang van 1 januari 2008 wordt Stichting Alpe d’HuZes door de Belastingdienst erkend als een
zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond hiervan is de Stichting vrijgesteld van de
heffing van het recht van schenking en van successie. Verder zijn de giften van zowel particulieren als
bedrijven (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomsten- respectievelijk de vennootschapsbelasting.

Accountantscontrole
De jaarrekening van de Stichting is gecontroleerd door Deloitte Accountants BV. De goedkeurende
controleverklaring is opgenomen op pagina 19 van het onderhavige rapport.

Vaststelling jaarrekening 2014/2015
De jaarrekening over 2014/2015 is door het bestuur en de raad van toezicht vastgesteld in haar vergadering
van 30 april 2016.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
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Bestuur
De leden van het bestuur worden sinds 2014 door de raad van toezicht benoemd voor een periode van
maximaal drie jaar en zijn terstond tweemaal herbenoembaar voor een nieuwe periode van maximaal drie
jaar.

De raad van toezicht wordt met ingang van 31 maart 2015 gevormd door de volgende personen:
1 Naam

; Functie

Benoemd per

Relevante nevenfuncties

_______ 1

Ed Kronenburg

Voorzitter

31-03-2014

Nederlandse ambassadeur in Frankrijk

George Coppens

Secretaris

31-03-2014

Directeur relations management & dient
advisory van ACTIAM

Jannie Borst

Lid

31-03-2014

Immunoloog Nederlands Kanker Instituut
(NKI-AVL)

Geert Eijkenboom

Lid

31-03-2014

Directeur retail Rabobank Rotterdam

Paul Havinga

Lid

31-03-2014

Directeur verkoop bij HEMA

Het statutaire bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

i Naam
johan van der Waal

Functie

Benoemd per

Voorzitter

27-07-2014

Relevante nevenfuncties

|

Directeur/eigenaar ArmaAdvies
Bestuurslid Stichting Basketball
Academie UBALL

Joost Hansum

Secretaris

Joost Ausems

Penningmeester

27-07-2014

Directeur bestuurszaken gemeente Den
Bosch

27-07-2014

•

Controller CNV Vakcentrale

•

Bestuurslid Stichting Raad voor de
Jaarverslaglegging

Olaf Sterkenburg

Koersdirecteur

27-07-2014

Country Manager bij Riwal BeNeLux

Kees van Dorp

Fondsenwerving

27-07-2014

Commissaris en adviseur

Jeanine Boesen- de
Cock

Geldbesteding

07-02-2015

Head business development and marketing
IBL International GmbH

Tessa Kleinherenbrink

Communicatie

19-03-2016

Manager Events / Sanoma SBS Events

Naast genoemde leden van de raad van toezicht en de bestuursleden is een groot aantal vrijwilligers
betrokken bij de organisatie van het jaarlijkse fietsevenement op de Alpe d’Huez in Frankrijk. Daartoe is een
cluster- en teamindeling gemaakt. In 2015 is Tom de Geus als bestuurder afgetreden en in 2016 is Tessa
Kleinherenbrink als bestuurder aangetreden.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
BeMorend bij controleverklaring
d«fj?23 november 2016
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Oe clusters zijn:
•

Deelnemers /vrijwilligers

•

Merchandise

•

Catering

•

Communicatie

•

Logistiek en faciliteiten

•

Medisch

•

Veiligheid

•

Koersdag

•

Kids

Alle leden van de clusters en teams vormen een professioneel vrijwilligersnetwerk dat het voor Stichting
Alpe d'HuZes mogelijk maakt haar sponsoren en donateurs te beloven dat de door hen betaalde bedragen
voor (meer dan) de volle 100% ten goede komen aan KWF Kankerbestrijding.
Daarnaast zetten zij zich voor de volle 100% onbaatzuchtig in om een fantastisch evenement te organiseren.
Het bestuur

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
cW&i 23 november 2016
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VOORWOORD
10 jaar Alpe d'HuZes
Dank je wel Nawien Achterhorst, dat jij met je fietsmaatje Coen samen in 2005 dat maffe idee kregen om 6x
op 1 dag de Alpe d'Huez op te fietsen.
Dank je wel Coen van Veenendaal dat je dat idee uitgebouwd hebt.
Dank je wel Peter Kapitein dat je de eerste patiënt was die duidelijk de stem liet horen hoe je met kanker om
kan gaan en welke problemen je tegenkomt.
Dank jullie wel dat we daardoor als eerste met revalidatieprogramma's als Acare konden starten en veel
aandacht hebben voor de sociaal-psychologische zorg.
10 jaar Alpe d'HuZes
Dank je wel Bas Mulder. Herman Houweling, josephine van Hees, Max Steehouwer, Jolanda van Braam,
Wouter Verhaar dat jullie zo goed en duidelijk je verhaal hebben gedeeld en de stem van de patiënt hebben
laten horen en voelen. We missen jullie, maar zijn deze week dichtbij en hebben de bagagedragers vrij
gemaakt voor jullie.
10 jaar Alpe d'HuZes
Dank je wel tienduizenden deelnemers, die meer dan 100 miljoen bijeen brachten en zolang het nodig is dit
ook zullen blijven doen.
Dank je wel honderdduizenden donateurs en sponsoren, die de deelnemers zo mooi ondersteunden en dit
financieel en organisatorisch mogelijk hebben gemaakt.
Dank je wel duizenden vrijwilligers, teamleiders, clustercoordinatoren, bestuursleden van al die jaren met al
jullie afzonderlijke expertise en inbreng, jullie laten al tien jaar zien wat je onbaatzuchtig voor een ander
inzetten betekent.
10 jaar Alpe d'HuZes
Dank je wel duizenden wetenschappers over de hele wereld dat jullie op zoek blijven gaan naar die
oplossing om te zorgen dat er niemand meer doodgaat aan kanker.
Dank je wel KWF dat je samen met dat ongeduldige en wispelturige Alpe d'HuZes als degelijke, behoudende
club toch bent gaan meebewegen.
10 jaar Alpe d’HuZes
Dank je wel Tom de Geus dat je al die jaren, helaas voor jouw laatste keer, met ons de koers hebt willen
organiseren en dat ging over mooie toppen en door diepe dalen.
Dank je wel Alpe d'HuZus moeder Esther van Winden, voor het ons mede inspireren door in woord zo mooi
uit te leggen wat het Alpe d'HuZes gevoel is.
Dank je wel Toine van Toor dat jij het gedachtegoed van Herman Houweling en Alpe d'HuZes zo blijft borgen
en ons daar mee helpt.
Dank je wel Bert Kranenbarg dat jij als eerste Radio/TV man hebt gezien wat Alpe d’HuZes werkelijk inhoud
en dat met het Nederlandse publiek hebt gedeeld.
DIX ANS ALPE D'HUZES
UN GRANDE MERCI A TOUS FRANCAIS, QUI A UN SUPPORT MAGNIFIQUE DANS TOUTES LES ANNEES.
MERCI SYLVIE RASPAUD ET LE MAIRE D'ALPE D'HUEZ ET LE MAIRE DE BOURG D'OISANS.
TU COMPREND ALPE D'HUZES ET LA LUTE CONTRE CANCER.
UN GRAND MERCI POUR TOUS LES HABITANTS DE VILLAGE
Alpe d'HuZes gaat door zo lang het nodig is, dankzij al deze vrijwilligers!
johan van der Waal
Voorzitter stichting Alpe d’HuZes

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
BaJ/forend bij controleverklaring
dJJl;23 november 2016
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BESTUURSVERSLAG
De tiende editie van Alpe d’HuZesl Ingetogen en mooi. Tien jaar aan het strijden, helaas nog zo hard nodig.
Wederom bijna 5.000 deelnemers op een mooie 4' juni 2015. En weer een fijne Alpe d'HuZus op 3 juni 2015
voor alle vrijwilligers.
Alpe d’HuZes leeft en dat hebben we laten zien. Alpe d’HuZes kende nauwelijks een meer betrokken
deelnemersveld en vrijwilligersorganisatie dan in 2015.
Iedere vrijwilliger, in de rol van deelnemer, faciltator, donateur, sponsor, iedereen begreep in 2015 dat het
alweer tien jaar te lang is dat Alpe d’HuZes bestaat. Maar dat het evenement ook hoop en troost biedt.
Alle in 2014 doorgevoerde stappen werden versterkt en de organisatie staat op een stevig fundament, om
zolang het nodig is door te gaan.
We namen afscheid van de koersdirecteur van de laatste jaren Tom de Geus, maar verwelkomden direct een
nieuwe Olaf Sterkenburg.
Alpe d’HuZes is niet een persoon of een paar mensen. Alpe d’HuZes is een continue zich ontwikkelende
groep vrijwilligers, die allemaal begrijpen waar zij voor dienen te staan.
Daarom is Alpe d’HuZes ieder jaar een andere groep mensen, die van hetzelfde gedachtengoed uit gaan.
"La legon du coeur" dat is wat de Franse pers schreef na weer een geweldige Alpe d’HuZes 2015.
Met die uitspraak geven ze op een mooie wijze aan wat wij allemaal hebben meegemaakt op “onze” berg.
Want bij iedere deelnemer en toeschouwer kwam de kracht om af te zien voor anderen, rechtstreeks uit het
hart. En na dat afzien kwam de voldoening aan de finish. In een editie met hoge temperaturen was het zeker
afzien, maar niets vergeleken met het afzien dat vele kankerpatiënten nog dagelijks mee maken of hebben
meegemaakt.
Ook dit jaar hebben we de thema's voor de geldbesteding zorgvuldig samengesteld. Hoewel we veel
progressie maken met al dat onderzoek, zijn we nog lang niet klaar. Meer dan 40.000 mensen overlijden
nog steeds jaarlijks aan kanker en dat zijn er veel te veel. Nog steeds krijgen per jaar meer mensen kanker
en dus blijft het belangrijk om te zorgen dat de kwaliteit van leven met kanker goed is.
Met ons streven om Unieke kansen te belonen, Ambitie (de Bas Mulder Award) te waarderen en de
Hermannetjes uit te delen (aan die onderzoeken die een steuntje in de rug nodig hebben om bij de patiënt te
komen) maken we ook op dit vlak weer stappen.
Maar nog steeds horen we, dat we nog lang niet klaar zijn, dat de onderzoekers volop bezig zijn en bezig
willen zijn, maar dat het geld voor dat onderzoek nog steeds hard nodig is. Zeker bij een zich terugtrekkende
overheid, die steeds minder subsidies geeft, zijn acties zoals de onze de primaire financierders van deze
belangrijke onderzoeken.
Besloten is om in 2016 Alpe d’HuKids een nieuwe boost te geven en met een evenement voor kinderen in
september in Kerkrade, Nederland te starten.
Niemand meer dood kanker, dat wil jij toch ook! Is de slogan waar Alpe d’HuZes voor staat en zal blijven
staan. Opgeven is geen optie tot het moment dat we dat bereikt hebben.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Bahtorend bij controleverklaring
djfre3 november 2016
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Financieel beleid
Ool< in 2015 hebben wij ons geconformeerd aan een van onze kernwaarden, het antistrijkstokbeleid.
Hierdoor komen alle donaties een op een ten goede aan het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. Uit het op pagina 12
opgenomen kasstroomoverzicht blijkt dat Alpe d’HuZes over boekjaar 2014/2015 € 12.079.953 heeft
afdragen aan KWF Kankerbestrijding.
Aan het einde van boekjaar 2012/2013 is een start gemaakt met de nieuwe governancestructuur, waarbij
een Raad van Toezicht is benoemd. Tevens is in 2014 naast de Raad van Toezicht een vrijwilligersraad gaan
opereren. De Raad van Toezicht benoemt het bestuur en de vrijwilligersraad zal het bestuur gevraagd en
ongevraagd van adviezen voorzien.

Geldbesteding
Tot het moment van de chequeoverhandiging en de feitelijke uitbetaling van de ontvangen donaties aan
KWF Kankerbestrijding, zijn de aan Alpe d’HuZes overgemaakte gelden geparkeerd op een
bedrijfsspaarrekening bij de Rabobank. De hierop ontvangen risicovrije vaste rentevergoeding komt ook
ten goede aan KWF Kankerbestrijding.
Alpe d’HuZes heeft door de nieuwe opzet met een bestedingsplan steeds meer vooraf invloed op de richting
van het bepalen hoe het gedoneerde geld wordt ingezet.

Ook verwijzen wij u voor nadere informatie c.q. actuele informatie over al deze projecten naar onze website:
www.opgevenisgeenoptie.nl

2016
Op het moment van opstellen van de jaarrekening 2014/2015, is ook reeds het wielerevenement van 2016
achter de rug. De circa 4.600 deelnemers in 2016 zijn er met elkaar in geslaagd om toch wederom een
fantastisch bedrag aan donaties bijeen te brengen van ruim € 10 miljoen.
Culemborg, 2 oktober 2016
Het bestuur en de raad van toezicht
w.g.

w.g.

w.g.

Joost Ausems
(penningmeester)

Johan van der Waal
(voorzitter)

Ed Kronenburgl
(voorzitter Raad van Toezicht)

Overige bestuursleden:

Overige leden raad van toezicht:

Joost Hansum, secretaris

George Coppens, secretaris

Tessa Kleinherenbrink, communicatie

Winette van der Graaf, lid

Kees van Dorp, fondsenwerving

Jannie Borst, lid

Olaf Sterkenburg, koersdirecteur

Geert Eijkenboom, lid

Jeanine Boesen - De Cock, geld
besteding

Paul Havinga, lid
Bart de Liefde, lid
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JAARREKENING
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Algemeen
Statutaire doelstelling
In artikel 2 van de statuten van de stichting is de doelstelling van Stichting Alpe d’HuZes als volgt
beschreven: "De Stichting heeft ten doel het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van de stichting:
‘Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandsche Kankerbestrijding’, statutair gevestigd te
Amsterdam”. Voorts is in genoemd artikel de doelstelling opgenomen betreffende "het bevorderen en
ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek betreffende kanker onder alle mogelijke vormen en voorts
alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.
De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer door:
a. het organiseren van sport-/fietsevenementen;
b. het ontplooien van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen aan de verwezenlijking van
haar doelstelling met inbegrip van bijkomstige activiteiten en waarvan de opbrengsten te allen tijde
volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de doelstelling.
De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.
De stichting is statutair gevestigd in Amsterdam. Het boekjaar waarover verslag gegeven wordt loopt van 1
oktober 2014 tot en met 30 september 2015.

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
Overeenkomstig het advies van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is in deze jaarrekening
gerapporteerd overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.

Algemene waarderingsgrondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
exploitatieresultaat, is de verkrijgings-of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa
en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen,
bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen.
De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voorraden
De voorraad merchandise-artikelen wordt gewaardeerd tegen de netto betaalde inkoopprijs of lagere
marktwaarde.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid.

liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de Stichting.
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
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Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit crediteuren en uit nog te betalen kosten. Deze worden bij de eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
De door deelnemers aan het fietsevenement gerealiseerde sponsorbijdragen en donaties worden
verantwoord in het verslagjaar waarin het fietsevenement plaatsvindt. Kosten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige opbrengsten inclusief rente-inkomsten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop
deze betrekking hebben.
Verkopen
De netto omzet merchandise en catering betreft de opbrengst voor de aan deelnemers en derden
geleverde goederen en diensten onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen. Deze
opbrengsten worden verantwoord op het moment van levering van de desbetreffende goederen en
diensten.
Kostprijs verkopen
De kostprijs van de verkopen, waaronder begrepen de direct met de inkoop daarvan verband houdende
kosten, wordt gewaardeerd tegen de netto uitgaafprijs, na verrekening van door sponsoren betaalde c.q.
vergoede aankoopbedragen.
Sponsoring in natura
In geld waardeerbare diensten van bedrijven worden gewaardeerd tegen reële waarde in Nederland als
sponsoring in natura.
Rente inkomsten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) interest.
Afdracht aan KWF Kankerbestrijding
Uitkeringen aan KWF Kankerbestrijding worden verantwoord in het jaar waarin het bestuur besluit tot deze
schenking.
Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
orend bij controleverklaring
)23 november 2016
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BALANS PER 30 SEPTEMBER 2015
(Na resultaat bestemming)
(in euro's)

30 september 2015

30 september 2014

128.045

165.655

ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden
Voorraad merchandise

Vorderingen
Sponsordebiteuren
Nog te ontvangen bedragen

1

18.142

68.303

187.527

105.962
205.669

174.265

12.329.049

13.822.484

Liquide middelen
Liquide middelen

2

PASSIVA

Reserves en fondsen
Bestemmingsfonds KWF

3

507.220

501.399

Kortlopende schulden
Crediteuren

37.166

72.629

Omzetbelasting

4

47.090

63.408

Overlopende passiva

5

12.071.287

13.524.968
12.155.543

13.661.005

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Beherend bij controleverklaring
d.ir23 november 2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 1 NOVEMBER 2014 TOT EN MET
30 SEPTEMBER 2015
(in euro’s)

110-2014 tm 30-09-2015

1-11-2013 tm 30-09-2014

11.946.933

12.956.176

Baten
Baten uit eigen
fondsenwerving
Sponsorbijdragen en donaties
Overige opbrengsten

»

Merchandising

6

165.704

339.881

Catering

6

20.037

106.598

Evenement

6

-58.038

-7.651

Beheer en administratie

8

0

0

Totaal baten uit eigen
fondsenwerving
Totaal baten uit rente en
beleggingen

127.703

438.828

12.074.636

13.395.004

11.138

48.636

Lasten
Besteed aan doelstelling
Afdracht aan KWF
Kankerbestrijding

7

12.079.953

13.524.968

Resultaat bestemming
Onttrekking / toevoeging aan
bestemmingsfonds KWF

3

Kengetallen
Bestedingen aan doelstelling /
totaal van de baten
Kosten eigen fondsenwerving /
baten uit eigen fondsenwerving

100,0 %

100,6 %

0,0%

0,0%

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
drt 1)23 november 2016
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KASSTROOMOVERZICHT OVER DE PERIODE VAN 1 OKTOBER 201A TOT EN MET 30
SEPTEMBER 2015
(in euro's)

2014

2015

Kasstroom uit
operationele activiteiten

1

I

Baten uit eigen
sponsorwerving:
Sponsorbijdragen en
donaties

11.946.933

12.956.176

Overige opbrengsten

127.703

438.828

11.138

48.636

12.085.774

13.443.640

Baten uit rente en
beleggingen
Totaal van de baten
Verandering in
werkkapitaal:

64.808

37.610

Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden

-31.404

200.813

-1.505.462

11.771.810

Afdracht aan KWF
Kankerbestrijding

-1.499.256

12.037.431

-12.079.953

-13.524.968

Het verloop van de
geldmiddelen is als
volgt:
Stand per begin boekjaar

13.822.484

1.866.381

Mutatie boekjaar

-1.493.435

11.956.103

Stand per einde boekjaar

12.329.049

13.822.484

TOELICHTING OP DE KASSTROMEN
Uit vorenstaand overzicht blijkt dat Stichting Alpe d’HuZes over boekjaar 2014/2015 €12,079 miljoen zal
afdragen aan KWF Kankerbestrijding.
!n totaal heeft de Stichting in 2014/2015 een bedrag ad €12,085 miljoen aan sponsorbijdragen en
donaties, overige opbrengsten en baten uit rente en beleggingen (spaarrekeningen) ontvangen. Als
gevolg van haar stringente financiële beleid, het genereren van aanvullende opbrengsten en niet te
vergeten de onbezoldigde inzet van alle vrijwilligers, is de Stichting ook in 2014/2015 haar belofte
nagekomen om de ontvangen sponsorbijdragen en donaties voor ten minste 100% af te dragen aan KWF
Kankerbestrijding, deze bedraagt immers 100 %.
In de periode sinds de oprichting van Stichting Alpe d’HuZes in 2006 tot en met 30 september 2015 heeft
de Stichting voor een totaalbedrag van ongeveer €127 miljoen aan sponsorbijdragen en donaties
ontvangen. In genoemde periode is een totaalbedrag van ongeveer €129 miljoen afgedragen aan KWF
Kankerbestrijding, ofwel 101,5 % van de sponsorbedragen en donaties.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
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dAn23 november 2016
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TOELICHTING OP DE BALANSPOST PER 30 SEPTEMBER 2015
ACTIVA
Vlottende activa

1. Vorderingen
Nog te ontvangen bedragen.
1 (in euro’s)

30-09-2014 1

30-9-2015

Nog te ontvangen rente

33.109

1..674

Buitenlandse btw
Nog te ontvangen donaties
Overige vorderingen
Totaal

0

19.667

179.285

50.686

6.568

2.500

187.527

105.962

2. Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. Voorts worden alle activa aangehouden ten
behoeve van de doelstelling van de Stichting.

PASSIVA
3. Bestemmingsfonds KWF
Het verloop van het bestemmingsfonds kan als volgt nader worden gespecificeerd:
1 (in euro’s)
Stand per begin boekjaar
Af / Bij: resultaat bestemming
boekjaar
Stand per einde boekjaar

2013/2014 1

2014/2015

582.728

501.399

. ...
..
_______________________ ™_____________________ 81‘329
507.220

501.399

Uit de bovenstaande opstelling valt af te lezen dat het Bestemmingsfonds van 2013/2014 naar 2014/2015
met €5.821 euro gestegen is naar een bedrag van €507.220. In boekjaar 2011/ 2012 is een
continuïteitsreserve gevormd die in deze post is inbegrepen, ter waarborging van de doorgang van het
wielerevenement bij tegenvallende aantallen deelnemers. De aan te houden omvang van deze
continuïteitsreserve is vastgesteld op ca. 150% van de organisatiekosten van het wielerevenement die in
2014/2015: €323.809 (exclusief beheer- en administratiekosten) bedroegen.
Op grond van de statutaire bepalingen van de Stichting komt het saldo van het bestemmingsfonds KWF
feitelijk toe aan KWF Kankerbestrijding.

4. Omzetbelasting
Ter zake van haar opbrengsten uit de verkoop van merchandise-artikelen alsmede voor de ontvangen
vergoedingen voor de catering/bar tijdens het evenement is de Stichting belastingplichtig voor de
omzetbelasting.
1 (in euro’s)

30-09-2014 1

30 09-2015

Aangifte omzetbelasting boekjaar

47.090

63.408

Stand per einde boekjaar

47.090

63.408
Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
arend bij controleverklaring
23 november 2016
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5. Overlopende passiva

(Restant) afdracht aan KWF
Kankerbestrijding
Overige schulden
Totaal

12.010.379

13.524.968

60.908

O

12.071.287

13.524.968

De totale afdracht over boekjaar 2014/2015 van €12.079.953 is in drie deelbetalingen op 15 oktober 2015
aan KWF Kankerbestrijding ten bate van het Alpe d’HuZes/ KWF-fonds overgeboekt.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De Stichting heeft zich op generlei wijze borg of garant gesteld jegens derden, Voorts zijn er geen
contractuele verplichtingen aangegaan.

Verbonden partijen
Stichting Alpe d’HuZes heeft zich statutair ten doel gesteld gelden in te zamelen ten behoeve van Stichting
Koningin Wilhelmina Fonds te Amsterdam. De door de Stichting Alpe d'HuZes aan KWF Kankerbestrijding
afgedragen gelden worden door KWF Kankerbestrijding op een afgezonderde bankrekening beheerd. De
daarmee gegenereerde rente-inkomsten worden toegevoegd aan het Alpe d’HuZes/KWF-fonds. In juridische
zin is KWF Kankerbestrijding eigenaar van deze gelden. Het bestuur van Stichting Alpe d’HuZes beslist mee
over de aanwending van deze gelden.
In de jaarrekening van KWF Kankerbestrijding wordt het verloop van het Alpe d’HuZes/KWF-fonds nader
verbijzonderd. Voor een nadere toelichting op de aanwending hiervan verwijzen wij u naar het in dit
jaarrapport opgenomen bestuursverslag. Voorts is de nodige informatie opgenomen op de officiële website
van Stichting Alpe d’HuZes: www.opKevenisgeenoptie.nl

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
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23 november 2016
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE VAN 1
OKTOBER 2014 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2015
6. Overige opbrengsten
1 (in euro's)
Merchandising
Catering

2015

2014

165.704

339.881

20.037

106.598

Evenement

-58.038

-7.651

Totaal

127.703

438.828

De hierboven vermelde bedragen betreffen de per saldo gerealiseerde opbrengsten voor de afzonderlijke
opbrengstcategorieën. Deze bedragen kunnen als volgt nader worden gespecificeerd:
| (in euro’s)

2015

2014

Merchandise
Verkoopopbrengsten

285-581

460.568

Bruto kostprijs van de verkopen

-82.267

-112.516

Incourante voorraad

-37.610

-8.171

165.704

339.881

106.409

130.053

-86.372

-148.700

0

125.245

20.037

125.245

Catering
Verkoopopbrengsten
Bruto kostprijs van de verkopen
Sponsoring in natura

Evenement
Deelnemersbijdragen

328.090

346.570

Kosten organisatie evenement

-436.424

-358.721

50.296

4.500

-58.038

-7.651

Sponsoring in natura

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Bqntjrend bij controleverklaring
13 november 2016
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7. Afdracht aan KWF Kankerbestrijding
(in euro’s)

2014

2015

Afdracht aan KWF Kankerbestrijding

13.524.968

12.079.953

Ter zake was voor 2015 een bedrag ad € 12.000.000 begroot (begroting 2014: € 14.000.000).

8. Kosten beheer en administratie
1 (in euro’s)
Accountantskosten
Kosten automatisering
Kosten actiesites deelnemers

2014

2015

1

60.000

30.000

5.393

58.500

0
;______________________________

0

Administratiekosten inclusief
licentiekosten

75.250

60.000

Overige advieskosten

17.783

0

96.406

0

254.832

148.500

-254.832

-148.500

0

0

Kosten betalingsverkeer

Af: sponsoring in natura

9. Bestuurders beloningen
De bestuurders ontvangen geen beloningen uit hoofde van hun werkzaamheden voor de Stichting.

Ondertekening van de jaarrekening
Culemborg, 2 oktober 2016
Bestuur
Joost Ausems
(penningmeester)

Johan van der Waal
(voorzitter)

Raad van toezicht
Ed Kronenburg
(voorzitter)

George Coppens
(secretaris)
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OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring
Hier wordt verwezen naar de op de volgende pagina opgenomen verklaring.

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten
Conform de statutaire bepalingen is het saldo van de staat van baten en lasten over 2014/2015 ten laste
gebracht van het bestemmingsfonds Alped’HuZes/KWF Kankerbestrijding.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur en raad van toezicht van Stichting Alpe d'Huzes
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over de periode 1 oktober 2014 tot en met
30 september 2015 van Stichting Alpe d'Huzes te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit
de balans per 30 september 2015 en de winst-en-verliesrekening over 1 oktober 2014 tot en met
30 september 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in
overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële
verslaggeving RJ 650 Fondsenwervende instellingen.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Een controle omvat tevens
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
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Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Alpe d'Huzes per 30 september 2015 en van het resultaat over 1 oktober 2014 tot
en met 30 september 2015 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde
grondslagen voor de financiële verslaggeving RJ 650 Fondsenwervende instellingen.
Den Haag, 23 november 2016
Deloitte Accountants B.V.
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