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Voorwoord
Je wereld staat op zijn kop. Je hebt net te horen gekregen dat je de diagnose borstkanker hebt. De
eerste gedachte die bij je op komt is: “Ga ik nu dood?” En dan vechtlust.
Je komt in een molen van onderzoeken, scans, puncties, bloedonderzoeken en nog veel meer. Je krijgt
veel aandacht van iedereen, iedereen leeft met je mee want jij bent die vrouw met borstkanker.
Bestralingen, operaties, chemotherapieën en hormoonbehandelingen volgen. Je gaat, je vecht! Je
krijgt nog steeds veel aandacht want jij bent die vrouw met borstkanker. Na een tijdje gaat je lichaam
herstellen van alle behandelingen, je hebt jouw kanker een plek gegeven, denk je!
De aandacht wordt minder want het gaat toch goed met je? Je ziet er goed uit, alsof er niets gebeurd
is en het leven gaat weer door.
Je blijft achter met onzekerheid, vragen, emoties, vermoeidheid, angst, een ander lichaam een
andere vrouw. Alles om je heen gaat door, iedereen om je heen gaat door, jij gaat gewoon weer door!
Je pakt je leven op niet realiseren dat het herstel dan pas begint!

Inhoudsopgave
1
2

3
4

Inleiding ............................................................................................................................................ 4
Missie, visie en doelstellingen .......................................................................................................... 5
2.1 Achtergrond ........................................................................................................................... 5
2.2

Missie/visie ............................................................................................................................ 5

2.3

Doelstellingen ........................................................................................................................ 5

Doelgroep ......................................................................................................................................... 6
Werkzaamheden ............................................................................................................................... 6
4.1 Manier waarop stichting geld werft ....................................................................................... 6
4.2

Het werven van vrijwilligers ................................................................................................... 7

5

Financiën........................................................................................................................................... 7
5.1 Beheer en besteding van het vermogen ................................................................................ 8

6

Overzicht gegevens stichting ............................................................................................................ 9
6.1 Het bestuur ............................................................................................................................ 9
6.2

7

ANBI Stichting ........................................................................................................................ 9

Communicatie ................................................................................................................................... 9
7.1 Jaarverslagen.......................................................................................................................... 9
7.2

Website: ................................................................................................................................. 9

Yogini rosa Foundation

1 Inleiding
In Nederland krijgen jaarlijks 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Volgens de cijfers van CBS en RIVM werd
er in 2014 bij ruim 16.000 vrouwen borstkanker vastgesteld. En dit is alleen nog maar in Nederland. In
heel Europa zijn dit er 400.000 per jaar. Na het hele behandelplan in het ziekenhuis is het begeleiden
in de herstelfase noodzakelijk. Maar door de groeiende zorgvraag wordt deze nazorg ontoereikend.
Borstkanker verandert alles.
De meeste vrouwen die de diagnose hebben gehad beschrijven twee levens: Het leven vóór
borstkanker en leven na borstkanker. Zelfs de vrouwen die klaar zijn met de behandeling met een
goede prognose hebben last van een aantal gedachten: Hoe blijf ik gezond? Wie ben ik nu? Wat zijn
mijn nieuwe of vernieuwde prioriteiten? Hoe kan ik mijn dierbaren laten begrijpen hoe ik me voel?
Hoe ga ik om met mijn angst en vermoeidheid? Vertrouwen in mijn lichaam? Hoe kan ik me weer
vrouw voelen? Allemaal vragen en angsten die vaak pas opkomen nadat alle behandelingen in het
ziekenhuis zijn gestopt.
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2 Missie, visie en doelstellingen
2.1 Achtergrond
Eind 1998 – op 28 jarige leeftijd – kreeg ik voor de eerste keer te horen dat ik borstkanker had. Dat
was even een klap in mijn gezicht en wat nu? Ga ik dood? Na onderzoeken in het ziekenhuis begon ik
met veel vechtlust aan mijn behandelplan.
Operaties, chemotherapie en bestralingen volgden. Ik ging, ik deed, ik vocht omdat ik geen ander
keus had, die kanker moest uit mijn lijf. Na de behandelingen heb ik veel aan yoga gehad.
Het heeft mij geholpen om met de lichamelijke en geestelijke gevolgen om te kunnen gaan. Ik heb het
kunnen accepteren en daardoor kon ik verder.
Het heeft mij toen al aan het denken gezet, ik wilde iets doen voor lotgenoten. Een fijne vakantie
organiseren waarin het gaat om samenzijn met lotgenoten. Een stichting werd opgericht maar het
bleef bij dromen.
Samen met mijn partner Marcello, mijn steun en toeverlaat leefden we het leven, maakten carrière
en kregen (ondanks 5 jaar Tamoxifen) onverwacht een prachtige lieve dochter Giulietta-Valentina. We
werden ouder en kwamen in een nieuwe fase van ons leven.
En dan…krijg je voor een tweede keer te horen dat het mis is. Wederom opnieuw borstkanker, maar
dan met een dochter van vijf! Dat is even andere koek. Je gaat, je doet, je vecht, gewoon omdat je
geen ander keus hebt. Je komt er weer bovenop en je gedachten maken overuren. Zou het dan nu
wel de tijd wel, om af te maken waar we 18 jaar geleden aan waren begonnen? Op dat moment zocht
ik meer verdieping in yoga en de eerste yogadocenten opleiding was een feit, de tweede volgde als
snel.
De afgelopen jaren stonden in het teken van yoga, anatomie, verdieping, gezondere voeding,
mindfulness en meditatie. Deze reis heeft mij enorm geholpen om te ontdekken wie ik nu echt ben
en wat ik nu eigenlijk echt wil. Met Yogini rosa Retreats, vrouwen zoals ik (een yogini) –
gediagnostiseerd met borstkanker (rosa) – middels een retreat weer in hun kracht zetten.
Ik gun het deze vrouwen om zichzelf weer te hervinden, te onderzoeken wie ze nou echt zijn in plaats
van “die vrouw met borstkanker” en de gevolgen van de ziekte te accepteren. Met behulp van een
retreat vol yoga, mindfulness, massages en gezonde voeding en natuurlijk de helende werking van
gelijkgestemden onder elkaar op een veilige locatie in de natuur.

2.2 Missie/visie
Stichting Yogini rosa Foundation biedt financiële ondersteuning aan het organiseren van retreat
weken voor vrouwen met de diagnose (borst)kanker, om zo aandacht te geven aan de lichamelijke en
geestelijke gevolgen van kanker en de behandeling daarvan.

2.3 Doelstellingen
Stichting Yogini rosa Foundation zamelt geld en fondsen in, zodat een bijdrage kan worden verstrekt
aan vrouwen met de diagnose (borst)kanker om deel te nemen aan een Yogini rosa retreat week.
Deze weken worden georganiseerd door Stichting Yogini rosa. Via een speciaal ontwikkeld
programma met yoga, mindfulness, gezonde voeding en diverse workshops ondersteunt zij vrouwen
die getroffen zijn door (borst)kanker. Het doel hiervan is om deze vrouwen kracht en energie te geven
tijdens het herstel van de ziekte en de behandelingen.
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3 Doelgroep
Het doel van Stichting Yogini rosa Foundation is het inzamelen van geld en fondsen en het werven
van vrijwilligers. Onze doelgroep is daarom:
• Bestaande relaties, zowel privé als zakelijk
• Patienten verenigingen
• Inloophuizen
• Mamma poli's
• Oncologie afdelingen in ziekenhuizen
• Yogascholen, voor benaderen docenten en gasten
• Vrijwilligers die tijd en kennis willen doneren
• Vrouwen met de diagnose borstkanker, om het bestaan van de retreat weken onder de
aandacht te brengen

4 Werkzaamheden
Stichting Yogini rosa Foundation zamelt geld en fondsen in, zodat een bijdrage kan worden verstrekt
aan vrouwen met de diagnose (borst)kanker om deel te nemen aan een Yogini rosa retreat week.
Daarnaast houdt de Stichting zich bezig met het werven van vrijwilligers.

4.1 Manier waarop stichting geld werft
De werving van het geld gebeurt in eerste instantie op een kleinschalige manier, zoals tijdens
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. We zullen relaties en organisaties actief benaderen
voor sponsoractiviteiten of donaties. Daarnaast zullen we gebruik maken van social media en de
stichting onder de aandacht brengen in (dag)bladen en tijdschriften. Ook zullen we partnerships
aangaan. Hiermee leveren organisaties een directe bijdrage aan de kwaliteit van leven van een vrouw
met (borst)kanker.
Een greep uit de mogelijkheden van sponsoractiviteiten zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Rotary of vergelijkbare organisaties benaderen voor een (eenmalige) actie
(eenmalige) donaties via website en Facebook
bedrijven benaderen voor sponsoring in natura (goodie-bag,yogamatten, vliegtickets,
drukken van promotie materiaal)
Opzetten van crowd-funding acties
organiseren van inzamelingsacties
aanvragen van subsidies
aangaan van partnerships
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Een toelichting op verschillende soorten bijdragen:
• Sponsoring: Tegenover de gift staat een tegenprestatie, meestal in de vorm van
naamsbekendheid en maatschappelijke betrokkenheid.
• Donatie: Een eenmalige gift waar geen prestatie tegenover staat.
• Subsidies: tijdelijke financiële bijdrage van de overheid voor het starten van een activiteit
waarvan het economisch belang niet direct voor de hand ligt
• Fondsenwerving: financiële bijdrage vanuit een fonds voor het steunen van een specifiek
doel

4.2 Het werven van vrijwilligers
Om de activiteiten uit te kunnen voeren hebben we vrijwilligers nodig die ons hierbij kunnen
ondersteunen. Enkele voorbeelden zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Huis jurist
Yoga docenten
Media specialisten
Vrijwilligers om het marketing team te ondersteunen
Vrijwilligers om sponsor team te ondersteunen met bedenken van acties
Mindfullnes trainers
Masseurs

5 Financiën
Om de doelen van Stichting Yogini rosa Foundation te realiseren is sponsor/ donatie geld nodig. Dit
geld zal worden gebruikt zodat een bijdrage kan worden verstrekt aan vrouwen met de diagnose
(borst)kanker om deel te nemen aan een Yogini rosa retreat week. Daarnaast wordt er uitgegaan van
jaarlijkse kosten, basis kosten, om de Stichting draaiende te houden.
Als de Stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerkingen wil
aangaan e.d. zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment zijn de kosten nog moeilijk in te
schatten. De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. De
Stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten. De tabel op de volgende
pagina geeft een inschatting van de jaarlijkse (basis) kosten van de Stichting.
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Tabel 1: Raming van de kosten in 2017 op jaarbasis
Reiskosten*
Telefoonkosten**
Onderhoud website
Inschrijving Kamer van Koophandel
Bankkosten
Administratie kosten
Drukkosten promotie materiaal
Boekhoudpakket
Accountant
*

€ 3500,€ 100,€ 200,€ 65,- (eenmalig)
€ 200,€ 100,€ 600,€ 300,€ 500,-

Reiskosten zijn gebaseerd op 3 retourtickets Nederland-Tenerife voor de bestuursleden voor 2
vergaderingen per jaar (inschatting van 1000 euro op jaarbasis). Overige vergaderingen zullen
per telefoon/skype plaatsvinden. Overige reiskosten bestaan uit bezoeken aan met name
inloophuizen, kankercentra en yogastudio’s. We gaan er vanuit dat deze kosten in de komende
jaren hoger zullen liggen dan in de verdere toekomst, omdat veel contacten nog gelegd moeten
worden.

** Telefoonkosten minimaliseren we door gebruik te maken van skype en facetime.

5.1 Beheer en besteding van het vermogen
Stichting Yogini rosa Foundation is als een ANBI stichting verplicht een administratie te voeren. Uit
deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn
betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat
geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de
instelling is.
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van de Stichting Yogini rosa Foundation zich
vrijwillig inzetten en in die hoedanigheid ook geen vacatiegelden ontvangen. Wel worden er onkosten
vergoed.
De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de
Stichting. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit,
winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het
betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken. De goedkeuring vindt plaats
middels een ondertekening en accordeert de penningmeester. Na goedkeuring wordt een overzicht
gepubliceerd op de website.
Bij ontbinding van Stichting Yogini rosa Foundation zal zij vanuit regelgeving aangeven aan welk doel,
dat een soortgelijke doelstelling heeft, het batig saldo wordt besteed. Het doel zal in overleg met het
bestuur worden bepaald.
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6 Overzicht gegevens stichting
6.1 Het bestuur
Stichting Yogini rosa Foundation is een stichting en is ingeschreven te Haarlem. Hoofdvestigingsadres:
Verspronckweg 83 rood, 2023 BC Haarlem
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester
Voorzitter: Monique Castiglione
Secretaris: Jeannette van der Neut
Penningmeester: Sabine Dorrepaal
Het fiscale nummer (RSIN nummer) van de Stichting is: 856457073
Het bankrekening nummer van de Stichting is: NL14 TRIO 0390 1022 61
Inschrijvingsnummer KVK: 66238765
Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden
gedownload. Zie www.yoginirosa.com
Contacten met de stichting verlopen via:
Foundation@yoginirosa.com of via Verspronckweg 83 rood, 2023 BC Haarlem

6.2 ANBI Stichting
Voor de Stichting Yogini rosa Foundation is een ANBI status in aanvraag, dit betekent dat er door de
Stichting geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te worden betaald over de ontvangen schenkingen en
erfenissen. Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen
de daarvoor geldende regels).

7 Communicatie
7.1 Jaarverslagen
Ieder jaar zal Stichting Yogini rosa Foundation haar doelgroep op de hoogte houden van ondernomen
activiteiten/projecten via haar Jaarverslag. Het jaarverslag vertelt over de activiteiten die zijn
uitgevoerd in dat jaar en geeft een overzicht van de jaarcijfers.

7.2 Website:
Stichting Yogini rosa Foundation heeft een domeinnaam : http://www.yoginirosa.com
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