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1.

VISIE , MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN

VISIE
BCF is een stichting die is opgericht om de integrale gespecialiseerde
borstkankerzorg te ondersteunen met als doel om de kwaliteit van de
borstkankerzorg te verbeteren.
MISSIE
De stichting zet zich in voor:
1. Voorlichting en bewustwording bij alle vrouwen en mannen in Nederland
2. Kwaliteit van leven én medische zorg: alle benodigde (na)zorg integreren
in een healing environment
3. Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
4. Het faciliteren van uitwisseling van kennis en data
Toelichting per pijler
1.
BCF wil een bijdrage leveren aan het delen van kennis op het gebied
van borstkanker en borstkankerzorg. We zien het belang van het delen van
kennis met alle vrouwen en mannen in Nederland over wat zij zelf kunnen
bijdragen op het gebied van preventie.
2.
BCF wil een bijdrage leveren aan het volledig integreren van
aanvullende (na)zorg in het medische zorgtraject in een ‘healing
environment’ om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan kwaliteit van
leven met of na borstkanker. (Denk bijvoorbeeld aan ondersteunen bij
re-integratie naar de thuis- en werksituatie). Deze zorg wordt vaak nog niet
vergoed door de zorgverzekeraar. Door deze zorg mogelijk te maken en door
aan te tonen dat deze aanvullende zorg wel degelijk bijdraagt aan een
betere kwaliteit van de borstkankerzorg en kwaliteit van leven, (en in dit
specifieke geval bijvoorbeeld aan een lager percentage werkloosheid na
borstkanker), zien we tegelijkertijd een mogelijkheid om, in samenspraak met
de zorgverzekeraars, deze aanvullende zorg in de toekomst wel te kunnen
vergoeden.
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3.
BCF wil een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. In het
huidige klimaat wordt research versnipperd uitgevoerd en worden niet alle
data beschikbaar gesteld voor onderzoek. BCF wil aanbieders van zorg die
dat mogelijk maken, ondersteunen.
4. Daarnaast ziet BCF het belang van het delen van kennis en data met
behulp van ICT optimalisatie met zorgaanbieders, wetenschappelijke
instituten en patiënten. In het huidige aanbod van borstkankerzorg wordt
kennis en ervaring en data niet altijd, en vaak maar gedeeltelijk, gedeeld
onder aanbieders van zorg. Ook hebben patiënten niet altijd toegang tot
hun eigen gegevens. Dit leidt er toe dat ziekenhuizen niet optimaal alle
beschikbare kennis en informatie kunnen toepassen op de patiënten. Door
de kennis te bundelen en te delen kan de kwaliteit van de gehele
borstkankerzorg verbeterd worden.
DOELSTELLINGEN ALGEMEEN
De Stichting Breast Care Foundation is opgericht om fondsen te werven die
ten goede komen aan patiënten die borstkanker of andere
borstaandoeningen hebben. De ervaring leert dat borstkankerpatiënten niet
alleen behoefte hebben aan goede medisch inhoudelijke zorg, maar ook
aan paramedische- en aanvullende (na)zorg. Een groot deel van die
aanvullende- en paramedische zorg wordt niet vergoed door de
zorgverzekeraar. De Breast Care Foundation helpt die zorg beschikbaar te
maken.
Naast een focus op een volledige integratie van diagnostiek, behandeling,
en nazorg van de patiënt in een healing environment, ligt bij Breast Care
Nederland de focus op voorlichting, preventie, wetenschap en op de
paramedische zorg in brede zin. Door efficiënte zorg met een hoog volume
zal de kwaliteit van de zorg verbeteren, en zullen de kosten van de zorg
omlaag gaan.
De Stichting richt zich derhalve voornamelijk op gespecialiseerde centra
waar deze doelstelling wordt aangehouden.
We zijn van mening dat de gelden zo efficiënt en direct mogelijk ingezet
dienen te worden om de doelstellingen te realiseren.
De Breast Care Foundation heeft de zogenoemde ANBI status.
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2. BESTUUR
Het bestuur bestond in het verslagjaar 2018 uit:
1. Karen Verstraete (voorzitter)
2. Bernard Stuivinga (penningmeester)
3. Marijn Meuwese (secretaris)
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet als bestuurslid.
Verbinding naar externe relaties wordt verzorgd door Marjolein de Jong als
afgevaardigde van Breast Care Nederland. Johanna Strikwerda is het
aanspreekpunt voor de dagelijkse organisatie. Verder worden we voor
evenementen ondersteund door een team van vrijwilligers.
3. ACTIVITEITEN 2018
De Breast Care Foundation draagt via de doelstellingen bij om de
borstkankerzorg naar een nog hoger niveau te brengen. De belangrijkste
vertaling van de doelstellingen van de Breast Care Foundation is om bij te
dragen aan gespecialiseerde, excellente borstkankerzorg met geïntegreerde
(na)zorg in een healing environment, aan verlaging van de sterfte door
vroegdetectie, aan beschikbaar stellen van kennis en data en maximale
deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
Om in heel Nederland de borstkankerzorg op een hoger niveau te brengen,
stimuleert de Breast Care Foundation voorlichting, uitwisseling van kennis en
data, onderzoek en integrale (na)zorg voor een betere kwaliteit van leven.
Bestuurlijk
In 2018 hebben er drie bestuursvergaderingen plaatsgevonden.
Zeer geregeld vond ook overleg plaats met een van de bestuurders van
Breast Care Nederland (Marjolein de Jong) en Johanna Strikwerda.
Activiteiten en bijdragen aan projecten gestart in 2018
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd in 2018:
- Benefietdiner (1 oktober 2018)- We kijken terug op een geweldig
benefietdiner ter ere van de Breast Care Foundation met een
geweldige opkomst en inzet van vele artiesten, leveranciers, bedrijven
en instellingen, om fondsen te werven.
- Update website voorbereiden, met aanvraag voor google grants.
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De stichting heeft bijdragen goedgekeurd en geleverd aan projecten die de
doelstellingen ondersteunen, namelijk:
Doelstelling 1: Voorlichting en bewustwording bij alle vrouwen en mannen in
Nederland
- Campagne KEN JE BORSTEN voor vroege herkenning van
borstafwijkingen: o.a. campagnemateriaal ontwikkeld en verspreid,
zowel online/via social media als fysiek aan groepen vrouwen.
Vertalingen in Engels, Chinees, Arabisch, Turks.
- Voedingsfolder – ontwikkeld ten behoeve van complementaire zorg en
kennisoverdracht over voeding voor borstkankerpatiënten
(goedgekeurd, uitvoer in 2019)
- Boekjes chemoafdeling gericht op kinderen van patiënten met
borstkanker
Doelstelling 2: Kwaliteit van leven én medische zorg: alle benodigde (na)zorg
integreren in een healing environment
- Mammaprint
- Aanschaf werkstation Radiologie (echograaf en mammograaf) in het
Alexander Monro ziekenhuis om de kwaliteit en snelheid van de
diagnostiek te bevorderen
- Nieuw te bouwen patiëntenkamer (goedgekeurd, uitvoer in 2019)
- Nieuwe patiëntenkamer voor diagnostiek gerealiseerd
- Ondersteuning healing environment voor de patiënten
Doelstelling 3: Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
- Ondersteunen van de deelname aan en uitvoering van diverse
wetenschappelijke onderzoeken
- Ontwikkelen kwaliteitsnorm
- wetenschappelijke stagiaires
Doelstelling 4: Het faciliteren van uitwisseling van kennis en data
- Lustrum symposium naar aanleiding van 5-jarig bestaan Alexander
Monro Ziekenhuis (4 oktober 2018)
- Nascholingen
- Bijdrage aan patiëntgerelateerde innovatieve ICT
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4. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018
De foundation beschikt over een ANBI status, onder nummer RISN 855380573.
De balans en alle inkomsten en uitgaven worden verantwoord en hieronder
weergegeven.
Balans:
Debet:
Debiteuren
Liquide middelen

€ 43.430
€ 456.936
€ 500.366

Credit:
Eigen vermogen
€ 418.248
Kortlopende schulden € 82.118
€ 500.366
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Staat van baten en lasten:

Baten:
- Donaties en opbrengsten
Benefiet
- Projectbijdragen

€ 585.905
€ 117.411
€ 703.316

Lasten:

- Besteed aan doelstellingen
- Kosten fondsenwerving
- Algemene kosten

€ 374.473
€ 53.577
€ 7.280
€ 435.329

Som baten en lasten:

€ 267.987
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5. DOELSTELLING 2019
De planning ziet er als volgt uit:
Bestuurlijk
Ieder kwartaal zal een vergadering plaatsvinden waar globaal de volgende
onderwerpen aan bod komen (naast de lopende zaken)
Kwartaal 1:
Jaarverslag 2018 en afronding jaarplan 2019
Kwartaal 2:
Jaarverslag 2019 vaststellen
Update plan fondsenactiviteiten
Voorbereiding Benefietevent (oktober) en benefiet golfevent (september)
Kwartaal 3:
Benefietevent
Kwartaal 4:
Begroting en jaarplan 2020
Afhandeling Benefietevent
Activiteiten
Fondsenwerving:
- Updaten fondsenplan en acties (o.a. via website en publieksacties) om
structureel inkomsten te krijgen voor de foundation
- Promoten schenkingsplan voor donateurs
- Benefietevent op 1 oktober 2018
Doelrealisatie:
- Goedkeuren van bijdragen aan projecten die doelen van de stichting
realiseren
Amsterdam, Schiphol-Oost, 15-07-2019.

