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Organisatie 

Bij notariële akte van 22 maart 2017 is de stichting Living with Hope 
Foundation op gericht.  

Deze Stichting komt voort uit de Lisa Waller Hayes Foundation, de Stichting 
voor patiënten met kanker aan het spijsverteringskanaal (SPKS) en de 
Alvleeskliervereininging (AVKV). Deze laatste twee hebben de activiteiten 
rondom pancreaskanker overgedragen aan de nieuw opgerichte stichting.  

Deze stichting heeft ten doel het nastreven van de belangen rondom 
pancreaskanker. Het onderhouden van een digitaal platform met informatie 
voor patiënten en naasten en het financieel ondersteunen van 
wetenschappelijk onderzoek.  

In 2017 heeft de Stichting Living with Hope een aanvraag voor subsidie 
ingediend bij het NFK en hoopt daarmee uit te groeien tot een KPO (Kanker 
patiënten organisatie) onderdeel van het NFK.  

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening van Stichting Living with Hope Foundation is opgesteld 
volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn 
door de Raad voor de Jaarverslaggeving, met name Richtlijn 650 
Fondsenwervende instellingen. 

De waardering van de activa en passiva en de bepalingen van het resultaat 
vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende 
grondslag voor een specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Alle opgenomen 
vlottende activa en kortlopende schulden kennen een resterende looptijd 
korter dan een jaar.  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking 
hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover deze op de 
balansdatum zijn gerealiseerd.   

Grondslagen voor de waardering van Activa en passiva.  

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde.  

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De 
middelen staan ter vrije beschikking.   

Balans en W en V rekening 

In 2017 is er een bijdrage van ruim 8.000 euro verstrekt door het Koning 
Boudewijnfonds. Daarnaast werden donaties ontvangen van enkele 
particulieren.  



In 2017 zijn er 3 onderzoek beurzen uitgereikt.  

De stichting is zeer actief bezig geweest met contacten bij het NFK wat heeft 
geresulteerd in het aanvragen van een omvangrijke subsidie eind 2017 om 
haar werkzaamheden verder uit te breiden.  

De activa bestaat uit een banktegoed bij de AA Bank. Voor het grootste 
gedeelte staat dit saldo op een spaarrekening waarover in 2017 een rente van 
67 euro is vergoed. 

 

De Jaarrekening bestaat uit  

–de balans per 31-12-2017 

- de staat van inkomsten en uitgaven 2017. 

 -De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaglegging.  

 

 
 


