
 
     

 
 

Zeven voor Leven wordt ondersteund door 

 
 
Aan alle deelnemers, donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere vrienden  
van de Stichting Zeven voor Leven 
 
De 1e editie van Zeven voor Leven vond plaats op 25 en 26 mei 2019 en ligt al weer ruim een 
jaar achter ons. Het was een fantastisch evenement met bijna 400 deelnemers waarbij ik op 
het einde van de dag aan de voorzitter van de Stichting Kanker Zien een cheque mocht 
overhandigen van € 163.127,-. Het uiteindelijke bedrag dat we met deze editie hebben 
opgehaald voor de Stichting Kanker Zien is uiteindelijk opgelopen tot € 174.776,- . 
 
Namens het bestuur van Stichting Zeven voor Leven bieden wij u hierbij de jaarrekening over 
het verlengde boekjaar 2019 aan. Met deze jaarrekening leggen wij verantwoording af over 
de 1e editie van het evenement Zeven voor Leven dat op 25 en 26 mei 2019 heeft 
plaatsgevonden. 
De jaarrekening over 2019 is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 7 juli 
2020. 
 
ANBI status 
Met ingang van 1 juli 2018 is Stichting Zeven voor Leven door de Belastingdienst erkend als 
een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op grond hiervan is de Stichting 
vrijgesteld van de heffing van het recht van schenking en van successie. Verder zijn de giften 
van zowel particulieren als bedrijven (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomsten- 
respectievelijk de vennootschapsbelasting. 
 
Als bestuur zijn we trots op wat we hebben neergezet. We danken alle deelnemers, 
donateurs, vrijwilligers en sponsoren die met veel inzet en passie het bedrag van € 174.776,- 
hebben ingezameld voor meer en noodzakelijk onderzoek om kanker eerder te zien. Dank 
ook aan mijn mede bestuursleden voor de ondersteuning die ik heb gekregen. 
 
Mocht u vragen hebben over deze jaarrekening stuur dan een mail naar info@7vl.nl 
 
Vanwege corona heeft de 2e editie dit jaar niet zoals gepland kunnen plaatsvinden. We 
bereiden ons nu voor op een hernieuwde kans en zien u graag op 29 en 30 mei 2020 bij de 2e 
editie van Zeven voor Leven. 
 
Johan Tiesnitsch 
Voorzitter Stichting Zeven voor Leven 
Juli 2020 
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