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Opgave 6 
 
De stichting KWF Kankerbestrijding verkocht in december 2007 al haar 
aandelen en zette de opbrengst ervan op een spaarrekening. Negen maanden 
na deze beleggingsbeslissing brak wereldwijd de kredietcrisis uit en gingen de 
beurskoersen massaal omlaag. Voor het KWF was daarmee het punt 
aangebroken om juist nu weer aandelen te kopen en deze gedurende de rest 
van het jaar 2008 niet te verkopen. 
 
Hieronder zijn 2 overzichten vermeld uit het jaarverslag 2008 van de stichting 
KWF. 
 
Balans per 31 december 2008  
(getallen × 1 miljoen euro) 

 Staat van baten en lasten over 2008  
(getallen × 1 miljoen euro) 

     
Activa   Baten 
Materiële vaste activa 7,253  Eigen fondsenwerving 88,8
   
   
Voorraden 0,022  Acties van derden en 

subsidies van overheden 
1,8

Vorderingen 6,266  Beleggingen 8,4
Effecten 117,117  Som der baten 99,0
Liquide middelen 68,040   
 198,698   
   
Passiva  Lasten 
Continuiteitsreserve 23,793  Besteed aan doelstelling 70,5
Bestemmingsreserve 58,523  Wervingslasten eigen 

fondsenwerving 10,9
Overige reserves  7,644  Beheer en administratie 3,2
  Som der lasten 84,6
Voorzieningen 4,249   
Langlopende schulden 50,425   
Kortlopende schulden 54,064  Resultaat 14,4
 198,698    
 
 

1p 28 Onder welke post op de balans staan de door het KWF gekochte aandelen?  
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Op de staat van baten en lasten staan baten uit beleggingen. Een voorbeeld 
hiervan is dividend. 
 

1p 29 Waaruit bestaat, naast dividend, de opbrengst uit beleggingen van KWF in 
2008? 
 
Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt toezicht op goede doelen in 
Nederland. Als goede doelen voldoen aan de criteria van het CBF, ontvangen zij 
een stempel van goedkeuring: het CBF-Keurmerk. 
Een van de criteria die het CBF daarbij hanteert, is dat de wervingslasten van 
eigenfondsenwerving minder moeten zijn dan 25% van de baten uit  
eigenfondsenwerving. 
 

2p 30 Voldoet het KWF in 2008 aan dit criterium? Motiveer het antwoord met een 
berekening. 
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