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Jaarrekening en verslag

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Nikai 4 Life

1 Nikai 4 Life
Achtergrond en Doelstelling
Begin 2017 werd bij onze zoon en broertje Nikai een rhabdoïde tumor geconstateerd rondom de nier
met uitzaaiingen naar de lever. Dat juist hij dat kreeg zorgde voor veel ongeloof. Dit omdat er vrijwel
geen enkele jongen van zijn leeftijd zo fit en sportief was. Zo turnde hij op landelijk niveau
regelmatig NK-finales en was hij tegelijkertijd meervoudig Nederlands Kampioen kanoën op alle
afstanden. Met een erg slechte prognose zijn wij de strijd aangegaan. Na diverse chemokuren,
operaties, clinical trial en immunotherapie is Nikai op 4 december 2017 overleden. Hij mocht slechts
12 jaar worden.
Nikai zat vol energie, gedrevenheid, sportiviteit en wilskracht. Daarom hebben wij de Stichting Nikai
4 Life opgericht om ons in te zetten om Nikai`s zoektocht naar “Ik hoop dat dit medicijn wel werkt”
voort te zetten. Met Stichting Nikai 4 Life willen wij zoveel mogelijk geld inzamelen voor
wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker in het algemeen en rhabdoïde kinderkanker in het
bijzonder. Kinderen met deze vorm van kanker hebben een hele slechte prognose. Stichting Nikai 4
Life wil zich sterk maken om een bijdrage te leveren om dit perspectief te verbeteren. Kinderen
moeten gewoon kind kunnen zijn en horen niet zo jong aan kanker te sterven!
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De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Stichting Nikai 4 Life is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 100 procent van de
donaties en legaten gaan naar onderzoek van rhabdoïde kinderkanker.

2 Covid-19 Pandemie
Het jaar 2020 is een jaar waarin voor de hele wereld alles anders werd. De corona pandemie heeft
iedereen in meer of mindere mate geraakt. Uiteraard heeft deze pandemie met zijn bijbehorende
maatregelingen en beperkingen ook effect gehad op de ontwikkelingen van Stichting Nikai 4 Life en
het onderzoek dat wij sponsoren. Desondanks is de pandemie op geen enkele manier een bedreiging
geweest voor het voortbestaan van de stichting dan wel doorgang van het onderzoek. Zowel de
stichting als het onderzoek hebben een doelstelling op langere termijn. De effecten van de
maatregelen en beperkingen hebben wel effect gehad op de plannen van 2020. Daarover hieronder
meer.

3 Activiteiten en nieuws
We begonnen het jaar vol met positieve ontwikkelingen. Diverse uitkering van acties rondom o.a.
kerst en oud en nieuw zorgden voor een goede start van het jaar. Verder wist Team Supersander te
melden dat ze zich een jaar lang volledig wilden inzetten voor Nikai 4 Life. Tevens ontvingen we
bovendien al een fors sponsorbedrag van voor misschien wel onze grootste uitdaging van 2020…de
beklimming van de Stelvio. Daarnaast werd er ook nog een nieuwe folder ontwikkeld en aangeboden
door grafisch bureau Brainstorm.
Maar helaas is vanaf dat moment de coronapandemie de rode draad geworden in de activiteiten
waarmee we met Nikai 4 Life sponsorinkomsten wilden genereren. In 2018 en 2019 zijn we bij
diverse sportieve activiteiten aanwezig geweest. Het plan was dat we bij vrijwel al deze events ook in
2020 weer aandacht konden vragen voor sponsoring van het onderzoek naar rhabdoïde tumoren.
Helaas zijn al deze evenementen afgelast vanwege Covid-19.
Omdat we ontdekten dat veel mensen zich toch graag sportief wilden inzetten voor een goed doel
hebben we verschillende Virtuele Challenges opgezet. De Nikai 4 Life Summer Challenge was daarvan
de grootste, waarvoor we een speciale medaille hebben ontworpen die naast het silhouet van Nikai
ook een zomerse sfeer uitstraalde.
Vrijwel alle activiteiten die we hebben ontwikkeld werd aandacht aan besteed en soms zelf actief
ondersteund door lokale en regionale media. Naast deze aandacht werden geïnteresseerden,
volgers, vrienden donateurs etc op de hoogte via de nieuwsbrief (2a3 keer per jaar) en facebook (>
1.000 volgers).

3 Donaties & Onderzoek rhabdoïde tumoren
Afgelopen jaar hebben we 75.000 euro overgemaakt aan de Jarno Drost Research Group in het
Prinses Maxima Centrum. Met dit bedrag hebben we nu in totaal 125.000 euro overgemaakt voor
het Crisp Onderzoek. Meer info over dit onderzoek zie nikai4life.nl/onderzoek.
Het totale bedrag dat Stichting Nikai 4 Life heeft overgemaakt sinds de oprichting in juni 2018 is
225.000 euro. (Met de eerste 100.000 euro hebben we het onderzoek “testen van medicijn” volledig
weten te financieren.)
Alle donaties die we hebben ontvangen zijn voor 100% ingezet voor bovenstaande onderzoeken. De
organisatie kosten die door Stichting Nikai 4 Life zijn gemaakt (bankkosten/promotiematerialen etc.)

zijn niet ten koste gegaan van de donaties die zijn gedaan. Deze zijn namelijk vergoed door speciale
sponsoren.
Naast periodieke contacten per email zijn we afgelopen jaar 2 keer naar hoofdonderzoeker Jarno
Drost geweest in Prinses Maxima Centrum om ons te laten informeren over de voortgang van de
onderzoeken. Eenmaal kon ons bezoek niet doorgaan vanwege de corona maatregelen.

4 Er op Uit
Helaas konden we afgelopen jaar niets betekenen voor kinderen (en gezinnen) die nu worden
getroffen door (rhabdoïde) kinderkanker. Diverse afspraken met bungalow en attractieparken waren
gemaakt. Maar nog voordat het seizoen begon werd alles geheel of gedeeltelijk gesloten. We hebben
dit dus vanwege het corona virus “on hold” gezet. Kinderen met kanker hebben immers minder
weerstand. Aangezien we op dat vlak natuurlijk geen enkel risico willen lopen hebben we deze actie
moeten staken. Zodra de mogelijkheden er weer zijn, gaan we dit zeker weer oppakken.

5 Afsluiting
We willen langs deze weg alle initiatiefnemers, vrijwilligers, deelnemers, sponsors van harte danken
voor al hun inzet en bijdragen. Zonder deze hulp kunnen wij niet bestaan en was het niet mogelijk
geweest om de resultaten te behalen zoals hierboven beschreven.
Voor 2021 en verder hopen wij wederom de steun te krijgen van iedereen om onze doelen te
verwezenlijken. En uiteraard hopen we daarbij het corona virus snel achter de rug is en weer kunnen
overgaan op de beoogde sponsoractiviteiten.
De inzet voor het onderzoek en de strijd tegen (rhabdoïde) kinderkanker is echt nodig, want zolang
er nog geen definitieve behandeling is, moeten we helaas van te veel kinderen afscheid blijven
nemen. En daar willen we graag samen met u verandering in brengen.

Samen sterk tegen rhabdoïde kinderkanker

Jaarrekening
- Balans
- Staat van baten en lasten
- Toelichting

Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)
Toelichting

31-12-2020

31-12-2019

Actief
Overige vorderingen
en overlopende activa
Liquide middelen

1

€

-

€

-

€

32.787

€

38.061

€

32.787

€

38.061

Passief
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden

2
€ 2.513
€ 30.023

3

€ 2.352
€ 35.419
€

32.536

€

37.771

€

251

€

291

€

32.787

€

38.061

Staat van baten en lasten over het boekjaar 1 januari 2020
tot en met 31 december 2020
Baten

Donaties en sponsoropbrengsten
Fondsenwerving
Onkostenvergoedingen
Som der baten

Toelichting

€

4

€

€
€
€
€

29.616
40.000
2.500
72.116

€ 110.432
€ 75.000
€
6.000
€ 191.432

€

-75.012

€ -150.013

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Donatie Stichting Steun het Prinses Maxima Centrum
tnv Drost researchgroup
Wervings- en uitvoeringskosten
Organisatiekosten
Transactiekosten bank

5

€ -2.237
€
-101

€ -3.261
€
-387
€

-2.339

Som der lasten

€

-77.351

Resultaat

€

-5.234

€

37.771

€
€
€

161
-5.396
-5.234

€
€
€

2.352
35.419
37.771

Ten gunste/laste brengen van:
- Continuïteitsreserve
- Bestemmingsreserve

€

-3.648

€ -153.661

Toelichting op de jaarrekening
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Nikai4life, statutair gevestigd te IJsselmuiden en ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 71941770 bestaan uit werven van fondsen ter ondersteuning
van onderzoek naar kinderkanker en het organiseren van en/of realiseren van (ontspannende)
activiteiten voor gezinnen en kinderen die te maken hebben met kinderkanker.
De activiteiten zijn gericht op het verhogen van de kans op genezing van kinderen die lijden aan
kanker in het algemeen en aan Rhabdoïde Tumoren in het bijzonder.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijn 640 Fondsenwervende Instellingen van de
Raad voor de Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeldt, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien
zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Overige vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is een reserve die dient om wervings- en uitvoeringskosten te financieren.
Het streven is om de onkosten welke bij het organiseren van evenementen worden gemaakt,
zoveel als mogelijk middels sponsoring te voldoen.
Dotatie aan deze reserve is afkomstig van ontvangen onkostenvergoedingen.
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve bestaat uit dat deel van het vermogen welke bestemd is voor donatie
aan projecten welke in lijn staan met de doelstelling van de stichting.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten uit donaties en sponsoropbrengsten
Onder baten uit donaties en sponsoropbrengsten zijn alle ontvangen donaties, giften, merchandise
verkopen uit merchandise, sponsoring embalageopbrengsten verantwoord.
Fondsenwerving
Onder de fondsenwerving zijn de bijdragen verantwoord van diverse fondsen.

Onkostenvergoedingen
Onder ontvangen onkostenvergoedingen wordt verstaan de bijdragen om de Wervingskosten en
Uitvoeringskosten te kunnen bekostigen.
Een eventueel surplus aan ontvangen onkostenvergoedingen wordt toegevoegd aan de
continuïteitsreserve.
Besteed aan doelstellingen
Onder de post besteed aan doelstellingen wordt verantwoord de directe banktransacties aan
de projecten welke in lijn staan met de doelstelling van de stichting Nikai4life.
In het verslagjaar 2020 zijn enkel banktransacties tot stand gekomen met de Stichting
Steun het Prinses Maxima Centrum tnv de researchgroup Jarno Drost.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
1) Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting en zijn direct opvraagbaar.
2) Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

stand 1 januari 2020
Bij: kostenvergoedingen
Af: conform besteding
stand per 31 december 2020

€
€
€
€

2.352
2.500
-2.339
2.513

stand 1 januari 2020
vanuit resultaatbestemming

€ 35.419
€ -5.396

stand per 31 december 2020

€ 30.023

Doelstelling van deze reserve is om deze jaarlijks te besteden aan projecten in lijn van
de doelstelling van de stichting.
3) Kortlopende schulden
De kortlopende schulden bestaan uit:

transactiekosten bank

€

251

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
4) Baten uit donaties en sponsoropbrengsten
Dit betreft alle ontvangen donaties in het verslagjaar, welke de stichting heeft mogen ontvangen
van bedrijven, particulieren, sponsoren en activiteitencommissies.
Tevens zijn hieronder verantwoord de ontvangsten uit merchandise en opbrengsten van emballage.

5) Organisatiekosten
In het verslagjaar zijn onkosten gemaakt voor beren, mondkapjes, kleding en promotiemateriaal.
Hiervoor zijn sponsoren geworven die ter dekking van deze kosten een financiele bijdrage
hebben gedaan.

Ondertekening
IJsselmuiden, 23 februari 2021
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