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Beleidsplan Stichting Weg met Kanker   

1. Inleiding  

De Stichting Weg met Kanker, opgericht in maart 2015, is een initiatief van Patrick van 
Seumeren. Doel van de stichting is het aanbieden van een geheel verzorgd weekend in een 
vooraf afgesproken locatie in Nederland voor mensen met kanker en hun naasten. Patrick 
wist uit eigen ervaring hoeveel positieve energie en kracht een patiënt en zijn naasten halen 
uit een onderbreking van het dagelijkse leven, dat doorgaans door de kanker en 
ziekenhuisbezoeken wordt gedomineerd. Een weekend weg waarin alles geregeld is, zodat 
de patiënt en zijn naasten zich kunnen focussen op het genieten.  

2. Doel van Weg met Kanker 
Het doel van Weg met Kanker is bijdragen aan het verbeteren van de levenskwaliteit van 
kankerpatiënten en hun naasten. De stichting wil dit doel bereiken door de patiënt samen 
met zijn familie en/of naasten een lang weekend weg te bieden, zonder dat daar kosten bij 
komen. Het streven is om dit minimaal 40 keer per jaar te kunnen doen.  

3. Bestuur 
Het bestuur van Weg met Kanker bestaat uit de volgende personen: 
Kris Laskaris (voorzitster) 
Maarten de Gruijter (bestuurslid) 
Ester Böinck (penningmeester en secretaris) 
De bestuursleden krijgen geen vergoeding of beloning voor de verrichte werkzaamheden. 
Commissieleden en raden zullen zich eveneens belangeloos inzetten.  

4. Werkzaamheden van Weg met Kanker 
Weg met Kanker houdt zich bezig met de organisatie van weekendjes weg voor 
geselecteerde patiënten en hun naasten. Wij wijzen kankerpatiënten op onze activiteiten 
via onze website en social media. Daarnaast zullen we artsen in geselecteerde ziekenhuizen 
verzoeken om gegadigden aan te dragen, cq onze werkzaamheden bekend te maken bij hun 
patiënten. Indien nodig worden alternatieve manieren om naamsbekendheid te creëren 
aangewend.  

De commissie van toebedeling zal de aanvragen beoordelen. De criteria aan de hand 
waarvan de commissie zal oordelen zijn de volgende: 
- de patiënt dient te maken te hebben met kanker, dat wil zeggen bij de patiënt is de 
diagnose kanker gesteld en/of de patiënt staat onder behandeling van een arts en/of de 
patiënt is uitbehandeld;  

- de patiënt is niet in staat om een dergelijk weekend weg zelf te bekostigen; 
- het moet medisch verantwoord zijn om een weekend weg te gaan zonder medische 
begeleiding. Dit wordt beoordeeld aan de hand van een te overleggen medische verklaring 
van de behandelend arts;  

Deze commissie bestaat uit Kris Laskaris, Anouk Laskaris, Hermione van Marion, Dr. 
Machteld Brenninkmeijer. De beoordeling vindt plaats a.d.h.v. vaste criteria.  



 

 3 

Aanmelding geschiedt via onze website, wij vragen gegadigden om de volgende informatie: 
- NAW-gegevens 
- Algemene informatie en ziektebeeld van de patiënt 
- Motivatie 

- Voorkeur voor bestemming in Nederland Aantal personen 
- Voorkeur voor periode  

Bij de aanvraag vragen wij een verklaring van de huisarts of behandelend arts.  

Onze stichting zoekt samenwerking met partners als vakantie- en attractieparken, hotels en 
restaurants. In overleg met de patiënt kiezen we een geschikte datum, vervolgens 
introduceert Weg met Kanker het reisgezelschap bij de locatie. Eenmaal ter plekke zal de 
patiënt zich aanmelden bij de contactpersoon van de locatie.  

Het verblijf omvat minimaal: 2 overnachtingen, ontbijt, lunch en diner met drankjes 
(fris/bier/wijn). Afhankelijk van de locatie kan dit worden uitgebreid met een 
linnen/handdoekenpakket, toegang tot attracties, budget voor een borrel, welkomstpakket 
op de locatie etc.  

Overige kosten komen voor rekening van de patiënt.  

5. Fondsenwerving 
Wij zijn volledig afhankelijk van sponsorinkomsten, giften, erfstellingen, legaten, dividenten 
en andere opbrengsten van (mogelijk) door de stichting belegd vermogen.  

In eerste instantie ligt de focus op giften en sponsorinkomsten. Hiertoe zal Weg met Kanker 
met een groot aantal positief gestemden in 2016 wederom meedoen met de 8- 
kilometerloop van de Amsterdam Marathon, om sponsorgelden op te halen.  

Met betrekking tot giften zal Weg met Kanker zich met name erop richten donateurs te 
binden die zich voor minimaal 5 jaar vastleggen, mede vanwege de mogelijkheid tot aftrek 
van periodieke giften. Uiteraard zal Weg met Kanker ook fondsen proberen te werven van 
donateurs die eenmalig wensen te geven.  

Klik hier om de Overeenkomst 'Periodieke gift in Geld' te downloaden.  

6. Fondsenbeheer/besteding/uitkering 
De geworven fondsen zullen worden aangehouden op bankrekeningen bij 
veilige/staatsgerelateerde Nederlandse banken, bij voorkeur op een spaarrekening.  

Weg met Kanker zal de factuur rechtstreeks voldoen aan de gekozen bestemming. Een 
beperkt deel van de fondsen zal worden gebruikt voor marketing en wervingsactiviteiten, en 
de onkostenvergoeding voor de instandhouding van de stichting. 
Een externe accountant zal jaarlijks de verantwoording van de kosten controleren.  
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7. Beleidsvoornemens periode toekomst 
Het beleid van Stichting Weg met Kanker is erop gericht om minimaal 40 keer per jaar een 
weekend weg te kunnen verzorgen.  

2015 
In 2015 lag de focus op de fondsenwerving middels de 8 kilometerloop. Doelstelling was om 
in 2015 10 patiënten en hun naasten een weekend weg te kunnen bieden.  

2016/2017 
Fondsenwerving zal geschieden door de bestaande sponsoren te verzoeken zich voor 
meerdere jaren vast te leggen. Wanneer men meedoet voor minimaal 5 jaar is het voor 
particulieren fiscaal interessant om donateur te worden.  

Daarnaast zoeken we verder naar nieuwe sponsoren en donateurs. 2016/2017 wordt het 
eerste jaar waarin we 40 weekenden weg willen organiseren.  

 


