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Algemeen  
 
De Stichting de Anita Veldman Foundation (hierna te noemen: de “Stichting”) is opgericht op 
20 mei 2014 en heeft als doel het (financieel) ondersteunen van projecten en activiteiten 
gericht op het bevorderen van de genezing, gezondheid en het welzijn van mensen die lijden 
of hebben geleden aan kanker en aan de ziekte van Hodgkin danwel aan kwaadaardige 
hersen tumoren in het bijzonder.  
Ook stelt de Stichting zich ten doel te voorzien in het bevorderen van ondersteuning aan 
personen (en hun naasten) die door ziekte, ongeval of anderszins worden geconfronteerd 
met een naderend overlijden, teneinde deze mensen te begeleiden bij het kunnen omgaan 
met de levenssituatie zoals deze is.  
 
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door het legaat afkomstig uit de nalatenschap 
van A.J.Veldman. 
In het jaar 2017 zijn twee donaties gedaan aan de Stichting VU mc Cancer Center 
Amsterdam.  
Het betreft een donatie ten behoeve van het eerste medische digitale Datalab, het “BIG 
DATA PROJECT” en een donatie ten behoeve van het ”PICTURE PROJECT”. 
Zie voor een impressie van dit mooie project:  
Video: https://vimeo.com/257483007 
Website: http://dev.pictureproject.nl/ 
Het boekjaar van de Stichting vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van het jaar 
daaropvolgend.  
 
Staat van Baten en Lasten over 2017  
 
 
    31 december 2017   31 december 2016 
     €               € 
BATEN          
Opbrengst beleggingen  500.000    20.000   
          ____________       ____________ 
         
Totaal baten    500.000    20.000  
          ____________                  ____________ 
              
 
LASTEN            
Donaties         nihil 
- Stichting VUmc CCA 
  PICTURE PROJECT  250.000      
- Stichting VUmc CCA   
 BIG DATA PROJECT  250.000 
Bestuurskosten    nihil     nihil 
Administratiekosten          114           31 
Algemene kosten                  817  
         ____________        ____________ 
                   
Totaal lasten        500.114         848 
          ____________       ____________ 
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    31 december 2017   31 december 2016 
     €               € 
 
 
Saldo B&L 2017     -    114              19.152 
 
    ==============   ============== 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld te Amsterdam op 17 april 2018. 
 
Origineel getekend door het bestuur. 
 
 
Voorzitter:   W.C. Veldman  
Secretaris:   P.B.M. Westerburger 
Penningmeester:  H.E. Swarts 
 
 


