
BELEIDSDOCUMENT STICHTING DE GOUDEN HANDEN 

 

Waar staan wij voor? 

 

Stichting De Gouden Handen staat voornamelijk voor diversiteit, verbinding, openheid en 

bewustwording.  

Doelstelling van de Stichting 

Binnen de zwarte gemeenschap heerst er nog steeds een taboe op kanker. Er wordt binnen die 

gemeenschap te weinig over kanker gesproken, waardoor er onvoldoende kennis beschikbaar is. De 

Stichting wil bewustwording creëren rondom alle soorten van kanker, maar leggen hierbij vooral de 

focus op vier van de meest voorkomende soorten kanker in Nederland1; 

● Prostaatkanker; 

● Borstkanker; 

● Huidkanker; 

● Darmkanker. 

 

Via onze social media kanalen zullen wij actief informatie delen over kanker(onderzoek). Om deze 

informatie te verkrijgen, zullen wij onderzoek doen naar factoren die van invloed kunnen zijn op de 

opvattingen rondom kanker; religie, cultuur, financiële positie en opleiding. Ook zullen wij contact 

leggen met artsen en verpleegkundigen om meer informatie hierover te krijgen. Wij willen met de 

gedeelde informatie lezers stimuleren om zich betrokken te voelen en te blijven bij de Stichting zodat 

gesprekken over kanker kunnen worden genormaliseerd.  

Daarnaast wil de Stichting mensen een platform bieden om hun verhaal te delen. Dit kunnen mensen 

zijn die zelf kanker hebben gehad, maar ook naasten of nabestaanden die het leed met een dierbare 

hebben moeten delen (verbinding en openheid). Met de Stichting richten wij ons op het menselijke 

aspect dat komt kijken bij het hebben van kanker en willen wij alle gemeenschappen samenbrengen om 

kanker bespreekbaar te maken.  

Welke activiteiten voert de Stichting uit om het gestelde doel te bereiken? 

Elk jaar wilt de Stichting het evenement ‘Massage Marathon’ organiseren. Tijdens de ‘Massage 

Marathon’ worden zoveel mogelijk deelnemers gemasseerd. De deelnemers kunnen zich vooraf via de 

website van de Stichting inschrijven middels betaling van een vast bedrag dat mede als donatie wordt 

beschouwd. 

Daarnaast zullen ook bedrijven actief benaderd worden om sponsor te worden. De Stichting biedt 

verschillende sponsorpakketten aan zodat de bedrijven voor, tijdens en na (afhankelijk van het 

gekozen pakket) het evenement ‘Massage Marathon’ een bepaalde mate van publiciteit kunnen 

genieten. 

Ook zal vanuit de Stichting de oproep worden gedaan aan mensen om vrijwillig te doneren. Dat kunnen 

zij doen via de website door op de doneerknop te drukken. Daarnaast kunnen ze ook geld overmaken 

naar de Stichting door middel van een rechtstreekse overboeking op de bankrekening van de Stichting. 

Het beheer en de besteding van het vermogen van de Stichting 

Beheer 

De penningmeester beheert het vermogen van de Stichting. De penningmeester draagt gezamenlijk met 

de overige bestuursleden zorg voor de jaarlijkse begroting van de Stichting. Inkomsten en uitgaven 

 
1 Aantal nieuwe diagnoses van kanker | Kanker.nl 

https://www.kanker.nl/algemene-onderwerpen/cijfers-over-kanker/uitleg-cijfers-over-kanker/aantal-nieuwe-diagnoses-van-kanker


worden geregistreerd in een geautomatiseerd systeem. De bestuursleden zorgen ervoor dat een 

jaarverslag wordt opgemaakt en dat deze wordt gepubliceerd op de website van de Stichting. 

Besteding 

De Stichting wil met een deel van de opbrengst van de donatie een aantal 

gezinnen/personen/naasten/nabestaanden een “leuk dagje” aanbieden. Dit kan in de vorm van een 

cadeaubon, dagje weg, etentje enz.  

 

Het overige deel van de ingezamelde gelden wordt uitgegeven aan de doelstellingen van de Stichting. 

Alsmede aan noodzakelijke uitgaven, zoals wervingskosten, administratie- en boekhoudkosten, 

organisatie voor de (toekomstige) evenementen, marketing en promotie en overige onkosten die worden 

gemaakt door de Stichting. 
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