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“Door onderzoek ben ik er nog, 
want zo werd een nieuwe kuur ontwikkeld voor ‘mijn’ type kanker. Maar vooral de 
persoonlijke patiëntbenadering van mijn oncoloog Carla van Herpen was essen-
tieel. Zonder haar was ik niet eens aan de behandeling begonnen. Door haar en 
haar team sta ik weer op het toneel, om kanker een gezicht te geven en bespreek-
baar te maken.” Theaterdocente Kitty Trepels van Mil schreef en speelde Vals Plat 
over borstkanker en vanaf eind 2017 de ‘chemonoloog’ Ik heb nog iets op mijn lever. 
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Voorwoord

Beste donateur, vriend, betrokkene,

Kanker is een verschrikkelijke ziekte. Tegelijk zien we 

dat de strijd tegen kanker veel mensen in beweging zet. 

Zoals onze onderzoekers, die zich elke dag inzetten om 

te begrijpen hoe deze ziekte zich ontwikkelt en hoe die 

bestreden kan worden. En ook de donateurs van het 

Radboud Oncologie Fonds, die intensief 

betrokken zijn, die creatief zijn in hun manieren 

om geld in te zamelen en zo onderzoek tegen 

kanker mogelijk maken.

In 2017 ontvingen we 637 eenmalige donaties 

(2016: 403), en daarnaast waren er 755 donateurs die 

het Fonds structureel steunen (2016: 395). We zijn zeer 

dankbaar voor deze forse toename in steun aan het 

Fonds. Ook zijn er dit jaar opnieuw allerlei sportieve of 

creatieve sponsoracties georganiseerd door particulieren, 

bedrijven of stichtingen. Zoals door stichting Bergh in het 

Zadel, waarover u op pagina 15 meer leest. We zijn onder 

de indruk van hun inzet en trouw en dankbaar voor de 

geweldige financiële steun die zij al jaren aan 

kankeronderzoek geven.

De lancering van de campagne Geld maakt gelukkig in 

2017 gaf uitdrukking aan het spanningsveld waarin het 

Radboud Oncologie Fonds zich bevindt. Vrijwel zonder 

uitzondering zijn al onze donateurs zelf patiënt of

hebben ze een patiënt in hun naaste omgeving. 

Velen zijn dierbaren verloren. Toch zetten onze 

donateurs zich, ieder met zijn of haar eigen verhaal, 

vol passie in voor onderzoek om toekomstige patiënten 

betere vooruitzichten te geven. En zo maakt geld, 

dwars door het verdriet heen, toch ook gelukkig. 

Het Radboud Oncologie Fonds beleefde een bijzonder 

jaar. We mochten ons eerste lustrum vieren. 

Een goed moment om stil te staan bij wat het Fonds in 

die vijf jaren mogelijk heeft gemaakt. In totaal is door 

het Fonds in die vijf jaar 2,2 miljoen euro ingezameld, 

waarmee 35 onderzoeken zijn (mede)gefinancierd. 

Ook zagen we het fonds in die jaren steeds groeien, 

zodat we steeds meer mooie en belangrijke 

onderzoeken kunnen financieren. 

Dankzij u en samen met u zetten we ons in voor een 

wereld zonder kanker. Namens het bestuur wil ik u 

daarvoor graag bedanken, en u uitnodigen om ook 

de komende jaren daarin met ons op te trekken.

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Bart Kiemeney
Bestuursvoorzitter 
Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds

Oncologie is een van de speerpunten van het Radboudumc. Samen met patiënten, zorgverleners en onderzoekers uit 

de hele wereld werken wij aan een wereld waarin steeds minder mensen sterven aan kanker. Daar is veel onderzoek 

voor nodig. Daarom heeft het Radboudumc, samen met KWF Kankerbestrijding, in 2012 een fonds opgericht om 

mensen in Oost-Nederland te betrekken in de strijd tegen kanker en geld in te zamelen voor onderzoeken van het 

Centrum voor Oncologie van het Radboudumc.

De mensen van het fonds 

Bestuur 

Prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney  hoogleraar Kankerepidemiologie, Radboudumc; 

Prof. dr. H.A.M. Marres    hoogleraar Hoofd-hals oncologie, Radboudumc; 

J.W. Förch    manager Werving, KWF Kankerbestrijding; 

R.M. Kamphuis    bestuurssecretaris, KWF Kankerbestrijding. 

Eén openstaande vacature wordt naar verwachting in 2018 opgevuld.

Afgetreden bestuursleden in 2017

Prof. dr. L.F.A.G. Massuger   hoogleraar Gynaecologische Oncologie, werkzaam bij het Radboudumc; 

Dr. G.H. Boerrigter    strategisch Beleidsadviseur, KWF Kankerbestrijding;

Dr. Corine van Vliet - Vroegindeweij  manager doelbesteding, KWF Kankerbestrijding.  

Fondsenwerving en relatiebeheer

Harry Verwaaijen, coördinator en fondsenwerver van het Radboud Oncologie Fonds, werd in 2017 ondersteund door 

communicatiemedewerker / fondsenwerver Tineke Honingh. Zij is eind 2017 uit dienst getreden; de vacature wordt in 

2018 opgevuld. Eind 2017 is door het bestuur het besluit genomen het team uit te breiden met een back office 

medewerker voor 0,5 fte, die we in 2018 hopen te begroeten.
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Dankzij donateurs...

Om donateurs tussentijds op de hoogte te houden, stuurden we in 2017 vier keer een nieuwsbrief per email. 

Verder organiseerden we in juli en november donateursbijeenkomsten. Beide keren waren zo’n veertig donateurs 

aanwezig, die lezingen kregen over kankeronderzoek in het Radboudumc. Vervolgens konden ze mee met 

onderzoekers van het Radboudumc. Speciaal voor zakenvrienden en introducés organiseerden we een bijeenkomst 

in februari 2017. De complexiteit van het werk, de relevantie voor de patiënt en de transparantie maakten indruk 

op de bezoekers van de diverse bijeenkomsten. De bijeenkomsten gaven zo een mooie inkijk in de dagelijkse 

praktijk van onze onderzoekers.

Via de website www.radboudoncologiefonds.nl kunnen donateurs precies zien welke onderzoeken er lopen,

 en hoeveel geld er (nog) voor nodig is. Bovendien vinden ze daar alle informatie over afgeronde onderzoeken, 

zodat direct duidelijk is wat er met het geld is gedaan, welke conclusies er zijn getrokken en welke vervolgstappen 

hieruit voortvloeien. Zo laten we zien dat elke donatie bijdraagt aan onze doelstelling: een wereld waarin steeds 

minder mensen sterven aan kanker.

Het Radboud Oncologie Fonds in 2017

In 2017 is volop gewerkt aan de werving van meer gelden voor kankeronderzoek in het Radboudumc. 

De inspanningen hebben geresulteerd in een ruime toename van de inkomsten, met achttien procent. 

In de voorgaande jaren heeft het team, in wisselende bezetting, vooral veel aandacht gegeven aan goed 

relatiebeheer. Ondersteunende processen en systemen bleven wat achter bij de groei van het fonds. Daar is 

in 2017 extra tijd aan besteed. 

Een belangrijke stap in 2017 was het instellen van een nieuw systeem voor het toetsen en volgen van 

onderzoeksprojecten, in samenwerking met het bestuur en de inhoudelijke collega’s van het Radboudumc. 

Voor een onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige toetsing van deze projectvoorstellen is een eigen 

‘Scientific Review Board’ samengesteld. Deze raad maakt gebruik van het nieuw ontwikkelde systeem van 

projectbeoordeling. Eind 2017 is binnen dit nieuwe systeem een call for proposals uitgestuurd naar alle 

onderzoekers in het Radboudumc, waarop 38 onderzoeksvoorstellen zijn ontvangen.

Met de aanstelling in 2017 van een (junior) fondsenwerver voor drie dagen in de week heeft het Radboud 

Oncologie Fonds een belangrijke stap gezet op weg naar duurzame groei in inkomsten. Deze uitbreiding had 

vooral tot doel om de mooie, maar voor een leek vaak erg ingewikkelde resultaten op het gebied van 

kankeronderzoek dichtbij onze donateurs te brengen. Door helder uit te leggen waar het geld van donateurs 

terecht komt en hoe de (toekomstige) kankerpatiënt in het Radboudumc daarvan profiteert, creëren we 

betrokkenheid en motivatie om daaraan financieel bij te dragen.

Dat deze aanpak rendeert is al in 2017 duidelijk geworden. In drie van onze nieuwsbrieven is een specifiek en 

actueel onderzoek op levendige wijze beschreven. Dit resulteerde in extra donaties voor die onderzoeken, 

met een totale opbrengst van acht- tot vijftienduizend euro per keer. 

De komende jaren hopen we verder te gaan met het verbinden van de ambities van onze kankeronderzoeksteams 

met mensen en wensen in de samenleving, in het bijzonder in onze eigen regio. Eén van de eerste projecten zal 

zijn de website meer geschikt te maken om de verhalen van patiënten, actievoerders en onderzoekers ‘bij elkaar te 

brengen’. Als die verhalen de mensen achter de verhalen met elkaar gaan verbinden, kan verdere groei van het fonds 

niet uitblijven.

http://www.radboudoncologiefonds.nl
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Vrijwel al onze inkomsten gaan direct naar projecten van de onderzoeksteams in het Radboudumc.

Veelal zijn dit vooronderzoeken. Op basis van de onderzoeksresultaten kan groter 

vervolgonderzoek gedaan worden. In totaal werd in 2017 een bedrag van € 485.250 

uitbetaald aan dertien onderzoeksprojecten van onderzoeksteams in het Radboudumc.

In alle dertien projecten gaat het om onderzoek dat van belang is voor huidige en toekomstige kankerpatiënten. 

Dat kan uiteraard onderzoek zijn naar mogelijkheden voor genezing, maar ook naar preventie, pijnbestrijding of 

verbetering van kwaliteit van leven in het geval er (nog) geen levensreddende therapie beschikbaar is voor een 

bepaalde groep patiënten.

Dr. Christina Hulsbergen – van de Kaa is klinisch patholoog en gespecialiseerd 

in kankers aan de urinewegen. Via het Radboud Oncologie Fonds ontving ze in 

totaal € 35.199 voor haar onderzoek om overbehandeling bij prostaatkanker te 

voorkomen. Dit geld kwam deels van particuliere donateurs en deels van een 

vermogensfonds. 

“De financiering van dit onderzoek is helemaal via het Radboud Oncologie Fonds 

gegaan, daar heb ik me niet mee bezig hoeven houden”, vertelt dr. Hulsbergen. 

“Het is geweldig dat het onderzoek van start kon gaan. Overbehandeling kan 

namelijk tot veel ellende leiden, denk bijvoorbeeld aan alle bijwerkingen. Om vast 

te kunnen stellen wat de juiste behandeling is – niet te veel en niet te weinig -, 

moeten we precies weten met wat voor soort tumor we te maken hebben.”

Middencategorie

Prostaatkanker wordt nu opgespoord met een bloedtest en een biopt: een klein stukje weefsel dat via een holle 

naald wordt afgenomen en onder de microscoop wordt bekeken door een patholoog. “Die bekijkt het weefsel en 

bepaalt aan de hand van de zogenoemde Gleason-score de agressiviteit van de tumor. Hiermee is het goed mogelijk 

het verschil te maken tussen minder agressieve tumoren en heel agressieve tumoren. Maar juist de middencategorie 

is heel moeilijk te beoordelen. Om het gedrag van de tumor te helpen voorspellen zijn we daarom op zoek gegaan 

naar alternatieve markers, bijvoorbeeld een gen in het DNA.” Er zijn meerdere genen die een rol spelen bij het 

ontstaan van kanker. De meest voorkomende genetische afwijking is mutatie of verlies van het PTEN-gen. Dit gen 

controleert de stofwisseling in een cel en onderdrukt veranderingen die kanker activeren. 

“In ons onderzoek kijken we naar de aan- of afwezigheid van het PTEN-gen in het biopt en wat dit zegt over de aard 

van de tumor. Onze hypothese is dat de afwezigheid van dit gen wijst op een kwaadaardige, agressieve tumor, en 

dat aanwezigheid van het gen wijst op een minder agressieve tumor.”

Wel of geen chemo

Sinds kort is het met kleurstoffen mogelijk om aan te tonen of er wel of geen PTEN in een biopt aanwezig is. 

Als dr. Hulsbergen – van de Kaa en haar team met dit onderzoek concluderen dat de afwezigheid van het PTEN-gen 

een aanwijzing is voor de agressiviteit van een tumor, kan het in de praktijk worden gebruikt om diagnoses te 

stellen. “Zo kunnen we beter bepalen welke tumoren geopereerd moeten worden en welke niet. Of er chemo nodig 

is, of juist niet. Dit leidt tot minder overbodige behandelingen bij ongevaarlijke tumoren en een sneller ingrijpen bij 

kwaadaardige tumoren. Dat is heel veel winst voor de patiënt. Want niemand wil een operatie of chemotherapie die 

eigenlijk niet nodig is.”

Bestedingen aan onderzoek Uitgelicht: voorkomen overbehandeling prostaatkanker

Effectievere en minder pijnlijke behandeling bij 
dikkedarmkanker – dr. Sandra Rademaker. € 1983,50 

Therapieresistentie bij acute leukemia bij kinderen – 
dr. Frank van Leeuwen. € 40.680

Opsporing van therapie-resistente leukemische 
cellen – dr. Roland Kuiper. € 9

Tumorheterogeniteit bij nierkanker – 
dr. Egbert Oosterwijk. € 150

Nieuwe behandelmogelijkheden voor
speekselklierkanker – dr. Carla van Herpen. € 187.449,64

Nieuwe immunotherapeutische behandelingen voor 
jongeren met uitgezaaide sarcomen – 
dr. Ingrid Desar. € 133.000

Bestrijden van kankercellen in eierstokweefsel 
bedoeld voor toekomstige 
vruchtbaarheidsbehandelingen – 
dr. Ronald Peek. € 25.000

Nieuwe behandelmogelijkheden voor sarcomen in 
bloed- en lymfevaten - 
dr. Yvonne Versleijen-Jonker. € 30.000

Het effect van Free Light Chain polymerisatie op het 
kwantificeren van FLC in patiënten met monoklonale 
gammopathieën.– dr. Hans Jacobs. € 6.222

Het verband tussen de afwezigheid van het PTEN-gen 
en de agressiviteit van prostaatkanker – 
dr. Christina Hulsbergen–van de Kaa. € 31.786

Twee nieuwe therapieën voor blaaskanker – 
prof. dr. Fred Witjes. € 970

Chloroquine en de behandelgevoeligheid bij 
borstkanker – dr. Paul Span. € 18.000

Besteding projecten
Therapie op maat bij terugkerende lymfomen – 
dr. Dick Johan van Spronsen. € 10.000

Dr. Hulsbergen – van de Kaa verwacht in de loop van 2019 de resultaten van dit onderzoek beschikbaar te hebben. 
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Het Radboud Oncologie Fonds ontvangt giften van particulieren, stichtingen en bedrijven, deels 

eenmalig en deels met een structurele bijdrage om kankeronderzoek in het Radboudumc te helpen 

financieren.

Op deze en volgende pagina’s willen we een aantal activiteiten en bijzondere resultaten uitlichten.

PARTICULIEREN (DONATIES EN ACTIES) € 201.741

Het Radboud Oncologie Fonds kan niet zonder de eenmalige en structurele donaties van particulieren. We proberen 

dan ook zoveel mogelijk mensen in de regio op de hoogte te brengen van ons fonds. Dat doen we uiteraard ook in 

het ziekenhuis zelf. Patiënten en bezoekers van het Radboudumc worden op  het bestaan van het Radboud 

Oncologie Fonds gewezen door banieren, folders en met inzet van de beeldschermen op de poli’s. Sinds 2016 

worden bezoekers van het ziekenhuis ook in de centrale hal aangesproken door een van onze medewerkers.

Leerlingen tegen borstkanker

Leerlingen van basisschool De Appelhof in Druten deden mee 

aan een Triviant-toernooi en wonnen een mooie prijs van zestig 

euro. Ze waren er snel over uit: dat geld ging naar onderzoek 

naar kanker. Ze hadden een juf aan borstkanker verloren en een 

andere juf had net borstkanker gekregen. Bovendien kreeg een 

van de vaders kanker. Ze zochten op internet en kwamen bij het 

Radboud Oncologie Fonds uit. 

Geld weer mee naar huis

Leerling Anouk: “Toen we het geld kwamen brengen, kregen we allemaal weer twee euro mee naar huis! We kregen 

de opdracht mee om daarvan nog een keer zestig euro te maken. Daarvoor hebben we heel erg ons best gedaan!” 

En met succes. Ze verkochten koekjes en cakejes en paaseieren. Een paar weken later kwamen ze weer bij het 

Radboud. Nu met maar liefst € 321,80! Onderzoekster dr. Willemijn Hobo liet de leerlingen zien hoe onderzoek 

naar kanker werkt en hoe hun geld dus goed gebruikt gaat worden. 

Operation Cancel Cancer

Sam en Georgina van de Rivers International School in Arnhem organiseerden een Funfair met leuke activiteiten als 

schminken, trampoline springen en lekker eten en drinken. De meiden, die in hun jonge leven al vanaf heel dichtbij 

met kanker te maken kregen, wisten met deze ‘Operation Cancel Cancer’ maar liefst € 1.070,63 op te halen voor 

kankeronderzoek. Hartverwarmend!

Donaties

Inkomsten uit donaties in 2017 
Bedragen in €

Werkelijk Begroot

1. Particulieren 114.350 70.000

2. Grote gevers 43.786 250.000

3. Bedrijven (inclusief ‘Zakenvrienden’) 90.206 60.000

4. Evenementen 29.476 20.000

5. Acties particulieren 87.391 75.000

6. Acties via stichtingen 253.680 100.000

7. Nalatenschappen 2.825 0

Totaal 621.714 575.000
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Uitgelicht: Joost ter Heerdt Bijzondere open dag bij hematologie

Onderzoek gaf ons vier mooie jaren

“Ze was altijd gericht op de toekomst. Ook al wist ze dat 

ze ongeneeslijk ziek was.” Joost ter Heerdt verloor in 

december 2017 zijn vrouw Brigit aan dikkedarmkanker. 

Zijn gezichtsuitdrukking wisselt om de haverklap; van 

diep verdriet naar trots naar een brede glimlach om 

dierbare herinneringen. 

“Half november 2017 werd duidelijk dat ze snel zou 

overlijden. Toen hebben we het er samen over gehad 

dat we bij de uitvaart donaties wilden vragen voor 

kankeronderzoek. Door onderzoek zijn immers de 

behandelingen ontwikkeld waardoor Brigit en ik na de 

diagnose nog vier hele mooie jaren mochten beleven. 

We vonden al snel het Radboud Oncologie Fonds en 

het onderzoek naar effectievere pijnbestrijding bij de 

behandeling van dikkedarmkanker. Dat sprak ons erg 

aan, want door de chemo had Brigit schade opgelopen 

aan zenuwuiteinden in vingers en voeten. Een deurklink 

aanraken ging bijvoorbeeld bijna niet.” 

Daarnaast ontstond het idee om met een sportief 

evenement geld in te zamelen. “De behandelend on-

coloog, dokter Sandra Radema, zei: als je gaat fietsen, 

doe ik mee. Toen was de keus snel gemaakt.” 

Vrienden die muzikant zijn, gaven Brigit kort voor haar 

overlijden een ontroerend slaapkamerconcert. Daaruit 

ontstond het idee om een huiskamerconcert te geven 

en daarmee ook geld in te zamelen. Dat idee is een 

beetje ‘uit de hand gelopen’, en resulteerde in de 

organisatie van een avondvullend programma inclusief 

diner met meer dan 250 gasten. “Ik kan ook met een 

krat bier op de bank gaan liggen”, zegt Joost, “maar dit 

is een positieve manier om met mijn verdriet om te 

gaan.”

Brigit Staring overleed op 6 december 2017. Op de dag 

van de uitvaart was al meer dan negenduizend euro 

ingezameld voor het onderzoek. De fiets- en 

benefietacties vinden in juni 2018 plaats. 

Joost ter Heerdt met zijn vrouw Brigit Staring en 
hun zoon en dochter, najaar 2017

NALATENSCHAPPEN € 2.825
Vanuit ons programma ‘nalaten’ heeft het 

Radboud Oncologie Fonds in de afgelopen jaren 

diverse mensen begeleid bij het 

opstellen van een testament met het fonds 

(deels) als begunstigde. In het jaar 2017 

ontvingen we € 2.825 uit nalatenschappen. 

Ook zijn er twee testamenten opgemaakt 

waarin het Radboud Oncologie Fonds tot 

(mede)begunstigde is benoemd.

In september 2017 organiseerde het Radboud Oncologie Fonds samen met de afdeling Hematologie een bijzondere 

open dag. Drie echtparen kregen diverse rondleidingen en presentaties. Waarom werd deze dag georganiseerd? 

Prof. dr. Nicole Blijlevens, hoofd van de afdeling: “Deze echtparen hadden interesse getoond om betrokken te raken 

bij onze onderzoeken. Eén van de doelen van deze dag was daarom om te zoeken naar hun motivatie daarvoor. 

Bij alle echtparen speelde een persoonlijke betrokkenheid bij het thema kanker. Ik kon hen vertellen hoe we hier in 

het Radboudumc patiënten op een unieke manier betrekken bij onderzoeken, en tijdens de rondleidingen konden 

we dat ook laten zien.”

Alle drie de echtparen hebben toezeggingen gedaan, niet alleen financieel, maar ook voor blijvende betrokkenheid. 

Eén echtpaar is zelfs zo intensief betrokken dat ze via regelmatig gezamenlijk overleg meedenken bij het opstellen 

van de onderzoeksvraag of bij keuze van de projectuitvoering. Uiteraard zonder op de stoel van de wetenschappers 

te gaan zitten, maar wel met inbreng van hun eigen expertise vanuit hun ervaringsdeskundige achtergrond. 

Prof. dr. Blijlevens: “Het Radboudumc loopt voorop in manieren om samen te werken met patiënten, donateurs en 

de mensen daarom heen. Een open dag zoals deze is behoorlijk arbeidsintensief, maar het creëert een hele sterke, 

persoonlijke band. Er ontstaat echte verbinding tussen mensen en ons instituut en dat is ontzettend waardevol.” 

Ook interesse? Neem contact op met Harry Verwaaijen van het Radboud Oncologie Fonds voor een oriënterend 

gesprek (06 11515164). 

Hematologische kanker is de verzamelnaam voor kankers in het bloed, in bloedvormende organen zoals het 

beenmerg en de milt, en de lymfeklieren. Bekende hematologische kankers zijn leukemie en de ziekte van Kahler. 
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BEDRIJVEN € 90.206

Het Radboud Oncologie Fonds werkt met een regionaal vriendenprogramma dat aansluit op het

Zakenvriendenprogramma van KWF. Zakenvrienden betalen een lidmaatschapsbijdrage van minimaal 

€ 2.400 (excl. btw) per jaar. Hiermee dragen deze – veelal regionale – bedrijven bij aan belangrijk onderzoek 

naar kanker in het Radboudumc.

Het Radboud Oncologie Fonds helpt de bedrijven bij het uitdragen van hun maatschappelijke betrokkenheid op dit 

thema richting alle betrokkenen bij het bedrijf. Dat doen we onder meer door publicitaire ondersteuning van onze 

Zakenvrienden, zoals vermelding van hun naam en logo op onze website en op onze social media.

Zakenvrienden van het Radboud Oncologie Fonds in 2017:

Ahrend Nederland B.V.

András Schuh fotografie

Deel 2 Ontwerpers 

Derks G.W.W. B.V.

DM printmedia

Emixion Creating Impact

Fromatech Ingredients

Handelmij Noviol BV

Heigo

Hofmans Vastgoed BV

HPS Connectivity Solutions

Iquality Business Solutions

Klopper & Kramer

Marketcall BV

Modderkolk Projects & Maintenance BV

Palletways (UK) ltd.

Parc-Holland

Philipsen Accountants/Adviseurs

Smepro International BV

Synthon holding BV

IOM BV

Van der Velden Rioleringsbeheer Nijmegen BV

Weijers Riooltechniek

“Dit is een van de weinige facturen die ik ieder jaar met plezier 

betaal!” vertelt Sebastian Jordan, zakenvriend van het Radboud 

Oncologie Fonds. 

“Kanker kan genezen worden en onderzoek gaat daaraan 

bijdragen. Over 25 jaar zijn de vooruitzichten heel anders dan 

nu als je de diagnose kanker krijgt.” De directeur/eigenaar van 

staalbedrijf Smepro BV in Elst is al vanaf 2013 betrokken bij het 

fonds. “Als bedrijf word je het hele jaar gebeld door allerlei 

instanties en goede doelen, maar liever geef ik dan een 

substantieel bedrag aan een doel.” Het was al snel helder dat dit 

een kankergerelateerd doel moest zijn. Iedereen krijgt immers te 

maken met kanker. “In mijn privé-omgeving, maar ook klanten, 

leveranciers, mijn personeel: iedereen”, vertelt Jordan. 

De financiële bijdrage van Smepro BV is niet bestemd voor een 

specifiek onderzoek of kankersoort. “Nee hoor, het is niet aan 

mij om te bepalen wat ze moeten onderzoeken. Als ze voor een 

staaloplossing bij mij komen, gaan ze zich toch ook niet 

bemoeien met hoe en wat?” 

Hij is tevreden over de manier waarop het fonds hem en zijn 

bedrijf betrekt bij het fonds en de resultaten van 

kankeronderzoek. De nieuwsbrieven liggen op tafel om in te zien 

voor alle medewerkers en ze ontvangen geregeld uitnodigingen 

om eens bij het Radboudumc langs te komen. 

“Door gebrek aan tijd is het er nog niet van gekomen. 

Maar we willen zeker wel!” 

Uitgelicht: Smepro
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EVENEMENTEN €29.476

NIJMEEGSE VIERDAAGSE

Dé zomerse sportieve uitdaging in Nijmegen 

wordt door veel deelnemers aangegrepen om 

sponsorgeld in te zamelen voor het Radboud 

Oncologie Fonds. Zo besloten Jos en Gonny 

Megens niet dertig maar veertig kilometer te 

lopen voor een vriend, en zich te laten sponsoren. 

Ze streefden naar tweehonderd euro, maar liepen 

een prachtige € 1.113 bij elkaar. Bertus Kalkema 

wilde voor elke gelopen kilometer tien cent 

inzamelen, maar dat liep flink op. Na afloop kon 

hij € 217 (€ 1,80 per kilometer) aan het Radboud 

Oncologie Fonds overmaken. Dertig medewerkers 

van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 

liepen tijdens de Vierdaagse het mooie bedrag van € 9.500 bij elkaar. 

Alle lopers: bedankt voor jullie inzet, en wie weet tot de volgende editie van de Vierdaagse!

POSBANKLOOP

Sandton Hotel de Roskam organiseerde een hardlooparrangement voor bedrijventeams die meededen aan de 

Posbankloop. De opbrengst van het arrangement, € 2.320, ging naar het Radboud Oncologie Fonds.

BENEFIETAVOND HOGESCHOOL ARNHEM - NIJMEGEN

Op 1 februari, Wereldkankerdag, organiseerde de HAN een benefietavond voor het Radboud Oncologie Fonds. 

Er waren optredens van Margriet Eshuijs, Thijs van Leer en Riv Moryz. Daarnaast waren er drie lezingen van  

vooraanstaande oncologen van het Radboudumc.

Initiatiefnemer was theaterdocent Kitty Trepels van Mil (zie ook de voorpagina van dit jaarverslag). In 2010 werd er 

borstkanker bij haar geconstateerd. Ze genas, maar de kanker kwam terug. In de lever dit keer. Trepels van Mil: 

“Het is superbelangrijk dat er veel geld wordt opgehaald voor onderzoek. Kanker overkomt een op de drie 

Nederlanders. Ik vind dat ik niet moet gaan zitten kniezen in een hoekje, hoe rot het ook is. Ik wil er iets mee doen.” 

In totaal kon Trepels van Mil een bedrag van € 2.394 overhandigen.

ACTIES DERDEN (VIA STICHTINGEN) € 253.680

Hieronder vallen fondsenwervende acties van derde partijen die geld inzamelen voor het Radboud Oncologie Fonds. 

Eén van de trouwe partners van het Radboud Oncologie Fonds in deze categorie is stichting Bergh in het Zadel. 

In 2017 kon deze stichting een totaalbedrag van € 253.680 overmaken aan het Fonds! Tijd om eens nader kennis 

te maken.

Stichting Bergh in het Zadel is in 1989 opgericht en zamelt dus al bijna dertig jaar geld in voor kankeronderzoek. 

Bestuursleden Ankie Kramer en Gerard Hendriksen vertellen over de organisatie die inmiddels een bekende naam 

heeft in de Gelderse regio’s Liemers en Achterhoek. “We organiseren elke vier jaar een meerdaagse wielertocht: 

in 2019 gaat de tocht in negen dagen naar Leipzig en terug. Maar in de jaren daartussen wilden we ook geld 

inzamelen. Daarom organiseren we sinds 2001 vier golftoernooien per jaar; bovendien is het mogelijk ambassadeur 

te worden met een jaarlijkse bijdrage van tweeduizend euro.” De stichting, die volledig op vrijwilligers draait, 

organiseert voor de ruim 150 ambassadeurs trefdagen en concerten. Kramer: “Vele bedrijven uit de Achterhoek 

en de Liemers zijn bij ons betrokken. Het is echt een platform waar ze bij willen horen.”

Elke vier jaar steunt stichting Bergh in het Zadel een, door het KWF goedgekeurd, groot onderzoeksproject en 

tussentijds een aantal kleinere projecten. In de periode 2011-2015 heeft Bergh in het Zadel meer dan een miljoen 

euro opgehaald! Het grote project 2015 - 2019 is onderzoek naar therapie-resistentie bij acute leukemie bij kinderen. 

Op de cheque met de opbrengst van de golfdagen 2017 stond alvast het geweldige bedrag van € 45.600 t.b.v. het 

vooronderzoek.

De stichting is blij met de betrokkenheid van het Radboud Oncologie Fonds en de onderzoekers. “Bij een evenement 

komen altijd artsen/onderzoekers om te vertellen over hun onderzoek en de resultaten. Dat brengt heel dichtbij waar 

we het voor doen.” 

Beide bestuursleden stoppen er veel tijd in. “We hopen altijd dat we het voor een ander doen”, vertelt Hendriksen. 

“Maar uiteindelijk treft kanker iedereen; jezelf of iemand in je naaste omgeving. Ook van onze organisatie zijn we 

mensen verloren aan kanker.”
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Ambassadeurs

“Fijn om wat te doen”

Onze ambassadeurs zetten zich vrijwillig in om het Radboud Oncologie Fonds onder de aandacht te brengen en op 

die manier meer mensen bekend te maken met het Fonds en met het belang van kankeronderzoek. Carel Hoepner 

(56) is een van hen. 

Bij de ondernemer uit Heemstede werd in 2014 uitgezaaide prostaatkanker geconstateerd. Eenmaal in het 

Radboudumc zag hij banners van het Radboud Oncologie Fonds en raakte hij met Harry Verwaaijen aan de 

praat omdat hij graag wilde helpen.

“Ik heb mijn jongensdroom geleefd.” Zijn glimmende ogen bevestigen dat: “Als kind woonde ik naast een 

BMW-dealer. Ik stond daar als jongetje met mijn neus tegen de ruit gedrukt: dáár wilde ik werken. En dat heb ik 

gedaan. Sindsdien heb ik altijd in de autobranche gewerkt, leasebedrijven, import. Dus ook een gigantisch 

netwerk opgebouwd.” 

“Harry stelde me voor om dat netwerk te gaan benaderen en fondsen te werven voor het onderzoek naar PSMA-

therapie – een behandeling tegen uitgezaaide prostaatkanker die in Duitsland veelbelovende resultaten haalt, maar 

in Nederland nog niet vergoed wordt. Eén van mijn resultaten was een cheque van € 15.000 van het bedrijf waar 

mijn vrouw werkt. Dat gaf zoveel blijdschap!” 

“De onzekerheid is het ergste. Wanneer komt het terug en hoe gaat het dan verder? Daar lig ik wel over te malen 

’s nachts. Maar negativiteit helpt niet. Ik vind het fijn om wat te doen, ik vind het leuk om onder de mensen te zijn. 

En doordat ik zelf kanker heb, opent dat deuren. Ik heb soms hele mooie, persoonlijke gesprekken met mensen met 

wie ik voorheen alleen maar zaken deed.” 

Wij danken al onze ambassadeurs die zich belangeloos hebben ingezet het afgelopen jaar. Ook interesse om uw tijd 

en expertise in te zetten? We praten er graag met u over door. Bel voor een oriënterend gesprek: 06 11515164

(Harry Verwaaijen).

Jaarrekening 2017

• Algemene toelichting

• Grondslagen van de waardering en resultaatbepaling

• Balans per 31 december 2o17

• Staat van baten en lasten 

• Kasstroomoverzicht

• Toelichting op de balans per 31 december 2017

• Toelichting op de staat van baten en lasten

• Specificatie giften specifieke bestemming

• Model C: Toelichting lastenverdeling

• Ondertekening van de jaarrekening
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Algemene toelichting

Doelstelling

Stichting Radboud Oncologie Fonds, statutair gevestigd te Geert Grooteplein 10 in Nijmegen

heeft ten doel om door structurele gezamenlijke fondsenwerving door oprichters op het

gebied van de kankerbestrijding:

a. substantieel meer middelen te verwerven dan zij op eigen kracht kunnen realiseren, primair door nieuwe 

doelgroepen te bereiken, uitbreiding van bestaande doelgroepen, nieuwe relaties te ontwikkelen en zo meer 

mensen te betrekken in de strijd tegen kanker;

b. de zichtbaarheid en reputatie van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud en het Koningin Wilhelmina 

Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding te vergroten en versterken als topinstituten in de strijd tegen kanker;

c. In beginsel, maar niet op voorhand uitsluitend, kankeronderzoek bij het Universitair Medisch Centrum St. 

Radboud te financieren. De stichting wordt voornamelijk ondersteund met giften van particulieren en stichtingen. 

De organisatie is opgericht op 22 oktober 2012.

Fiscale positie

Stichting Radboud Oncologie Fonds is conform artikel 6, lid 1 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 

uitgesloten van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.

Daarnaast is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 650 "Richtlijn Fondsenwervende instellingen" 

van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen die worden toegepast voor de waarden van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebasserd op 

historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Overschotten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke tekorten die hun oorsprong 

vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

bekend zijn geworden.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Langlopende schulden

Aangegane verplichtingen die vervallen na één jaar, worden gepresenteerd onder schulden op lange termijn.

Kortlopende schulden

Aangegane verplichtingen die vervallen binnen één jaar, worden gepresenteerd als uitkeringsverplichtingen onder 

schulden op korte termijn.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

In de staat van baten en lasten worden de ontvangsten en uitgaven verantwoord in het jaar waarop zij 

betrekking hebben.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
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Balans per 31 december 2017

Activa 
Bedragen in €

31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen
KWF Kankerbestrijding 
Voorraad kunstwerken 
Overige vorderingen en overlopende activa 

8.112 
30.000 
2.324

40.436

-5.225 
30.000 
0

 
24.775

Liquide middelen 512.099 488.791

Totaal 552.535 513.566

Passiva 
Bedragen in €

31-12-2017 31-12-2016

Reserves en fondsen
Bestemmingsreserve 
Bestemmingsreserve in niet-liquide vorm 
Fonds werkkapitaal

401.707 
30.000 
100.000

379.765 
30.000 
100.000

531.707 509.765

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 20.828 3.801

Totaal 552.535 513.566

Staat van baten en lasten

Baten 
Bedragen in €

Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Baten van particulieren 277.828 415.000 360.497 

Baten van bedrijven 90.206 60.000 66.287

Baten van andere organisaties zonder 
winststreven

253.680 100.000 100.426

Som van de geworven baten

Som van de baten

621.714

621.714

575.000

575.000

527.210

527.210

Lasten 
Bedragen in € Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Doelbesteding

Besteed aan doelbestedingen 485.250 495.000 471.487

Wervingskosten 114.522 82.000 85.595

Kosten beheer en administratie - - -

Som van de lasten 599.772 577.000 557.082

Saldo voor financiele baten en lasten 21.942 -2.000 -29.872

Saldo financiele baten en lasten      -    - -

Saldo van baten en lasten 21.942 -2.000 -29.872
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Kasstroomoverzicht

Activa 
Bedragen in €

2017 2016

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangen uit storting werkkapitaal  -   -

Ontvangen uit particulieren  277.828  360.497 

Ontvangen uit bedrijven  90.206  66.287 

Ontvangen uit acties organisaties zonder winststreven  253.680  100.426 

Mutaties nog te ontvangen  -15.661  -28.904 

Totaal van de ontvangsten  606.053  498.306 

Betalingen inzake doelbesteding  -485.250  -471.487 

Betalingen inzake werving  -114.522  -85.595 

Mutaties nog te betalen  17.027  -18.963 

Totaal van de uitgaven  -582.745  -576.045 

Mutatie liquide middelen  23.308  -77.739 

Liquide middelen 2016

Per 1 januari  566.530 

Per 31 december  488.791 

Mutatie liquide middelen  -77.739 

Liquide middelen 2017

Per 1 januari  488.791 

Per 31 december  512.099 

Mutatie liquide middelen  23.308 

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa 
Bedragen in €

Voorraden

Voorraad Kunstwerken*  30.000 

Vorderingen

Rekening courant KWF Kankerbestijding

Stand per 1 januari 2017  -5.225 

Mutaties boekjaar  13.337 

Stand per 31 december 2017  8.112 

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen BTW  158 

DocData online Acties derden  2.166 

 2.324 

Totaal vorderingen en overlopende activa 10.436

Liquide middelen

Rabobank 330.000.039 512.099

Toelichting

*De taxatiewaarde van de kunstwerken is € 106.000. Aangezien de verkoopwaarde onzeker is, is de waarde die ver-

meld is in de schenkingsovereenkomst overgenomen.
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Passiva 
Bedragen in €

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 2017  379.765 

Mutaties boekjaar  21.942 

Stand per 31 december 2017  401.707 

Bestemmingsreserve in niet-liquide vorm  30.000 

Fonds werkkapitaal

KWF Kankerbestrijding  50.000 

ROF  50.000 

 100.000 

Totaal reserves en fondsen 531.707

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Nog te betalen bankkosten  401 

Nog te betalen bedragen  1.286 

Nog te betalen facturen  2.470 

Betaling onderweg  16.671 

 20.828 

Totaal kortlopende schulden 20.828

Baten 
Bedragen in €

Werkelijk 2017 Begroot 2017

Baten van particulieren

Donateurs  114.350  70.000 

Grote gevers  43.786  250.000 

Evenementen  29.476  20.000 

Nalaten  2.825  -   

Acties  87.391  75.000 

Totaal 277.828 415.000

Baten 
Bedragen in €

Werkelijk 2017 Begroot 2017

Baten van bedrijven

Bedrijven 90.206 60.000

Totaal 90.206 60.000

Baten 
Bedragen in € Werkelijk 2017 Begroot 2017

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Stichting Bergh in het Zadel  253.680  -   

Stichting HdkT - 100.000 

Totaal  253.680  100.000 

Toelichting 
De baten van particulieren zijn € 137.712 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door enerzijds  

toename van baten donateurs, € 44.350. De toename volgt  door extra werving in de hal van het Radboudumc. 

Anderzijds lagere opbrengsten Grote gevers, € 206.214. De oorzaak hiervan is de latere opstart in het leggen van 

contacten met grote gevers dan oorspronkelijk gepland.

Toelichting 
De baten van bedrijven zijn € 30.206 hoger dan begroot. De toename wordt o.a. veroorzaakt door een extra gift van 

Fluor B.V. als gevolg van inzet ambassadeur van de stichting.

Toelichting 
De baten zijn met € 153.680 toegenomen. De toename wordt veroorzaakt door bijdragen voor de jaren 2016 en 2017 

voor Stichting Bergh in het Zadel. Anderzijds is de toezegging van Stichting HdkT pas in 2018 ontvangen.

Toelichting op de staat van baten en lasten 
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Toelichting

De wervingskosten zijn € 32.522 hoger dan begroot. Deze toename wordt enerzijds veroorzaakt door extra inzet op 

werving donateurs, € 27.252, kosten expositie kunstcollectie € 5.115 en het aanstellen van een junior fondsenwerver 

€ 21.864, welke niet begroot was. Anderzijds bleven de kosten voor grote gevers, € 13.354, achter op de begroting. 

Dit vanwege een latere opstart werving grote gevers. Daarnaast is er vanwege tijdgebrek geen wervingsactie voor 

bedrijven uitgevoerd.

Lasten 
Bedragen in €

werkelijk 2017 begroot 2017

Doelbesteding        

Doelbesteding Stichting 485.250 495.000

Totaal 485.250 495.000

Kosten uit eigen fondsenwerving        

Donateurs  67.252  40.000 

Grote gevers  1.646  15.000 

Evenementen  8.329  3.000 

Nalaten  5.115  -   

Bedrijven  4.385  15.000 

Acties  931  5.000 

Salaris  26.864  4.000 

Totaal 114.522 82.000

Kosten werving in % van baten eigen fondsenwerving 20.1% 11.3%

Kankersoort Bedragen

Darmkanker   15.664 

Genetica   13.715 

Genetica (preventie)   11.985 

Urologie  2.915 

Baarmoederhalskanker   915 

Diagnostiek  27.710 

Sarcomen  135.497 

Heelkunde   80.000 

Hoofd Halskanker  11.729 

Pathologie   31.786 

Speekselklierkanker  24.517 

Hematologie 10.800 

Fysiologie (preventie) 31.439 

Kindergeneeskunde 40.680 

Oogtumoren   1.093 

Neurochirurgie   570 

Totaal 441.016

Specificatie giften specifieke bestemming 
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Toelichting lastenverdeling over het boekjaar 2017

Bestemming 
Bedragen in €

Doelstelling Werving baten Totaal 
2017

Begroot 
2017

Wetenschappelijk 
onderzoek

Eigen 
fondsen-
werving

Acties 
van 

derden

Subsidies en bijdragen 485.250 - - 485.250 495.000

Afdrachten - - - - -

Publiciteit en communicatie - 113.260 - 113.260 82.000

Algemene- en kantoorkosten - 1.262 - 1.262 -

Totaal 485.250 114.522 - 599.722 577.000

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming.

Bezoldiging bestuur

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Ondertekening van de jaarrekening

Nijmegen, 6 juni 2018

Bestuur

B. Kiemeney

(Voorzitter)

J.W. Forch

(Bestuurslid)

H. Marres 

(Secretaris)

R.M. Kamphuis

(Penningmeester)
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Het Radboud Oncologie Fonds is een samenwerkingsverband tussen het Centrum van Oncologie van het 

Radboudumc en KWF Kankerbestrijding. Het Radboud Oncologie Fonds kan gebruik maken van alle backoffice-

faciliteiten van KWF, waardoor die faciliteiten niet hoeven te worden ingericht en onderhouden door het fonds. 

De jaarrekening van het Radboud Oncologie Fonds wordt geconsolideerd door KWF Kankerbestrijding. 

De opbrengsten van het Radboud Oncologie Fonds komen volledig ten goede aan het wetenschappelijk 

onderzoeksprogramma van het Centrum voor Oncologie van het Radboudumc.

                          Het Radboud Oncologie Fonds heeft een ANBI-status, 

                          waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Fotografie

Een deel van de fotografie van dit jaarverslag is belangeloos 

verzorgd door fotograaf András Schuh, die zich al sinds 2015 

inzet voor het Radboud Oncologie Fonds. “Mijn vrouw Anja 

is op 11 maart 2015 overleden aan kanker. Wij hadden samen 

een fotobedrijf en ik doe dit in haar nagedachtenis. Ik maak 

foto’s van bijvoorbeeld de Vierdaagse, donateursbijeen-

komsten en onderzoekers. Het geld dat het Fonds inzamelt, 

komt direct ten goede aan onderzoek. Dat vind ik een fijne 

gedachte.”

Colofon

Geert Grooteplein 10 - route 625

6525 GA Nijmegen

T: 024 3668328

E: info@radboudoncologiefonds.nl

W: www.radboudoncologiefonds.nl

B: NL34 RABO 033 00 00 039

Fotografie: (cover en pagina 2, 7, 8, 12, 15, 31): András Schuh (www.andrasschuh.nl)

Overige fotografie: Radboudumc beeldbank en privécollecties

Vormgeving: Studio evi (www.studio-evi.nl)  

Teksten en projectmanagement: Connect Communicatie (www.connect-communicatie.nl)

mailto:info@radboudoncologiefonds.nl
https://www.radboudoncologiefonds.nl
https://www.andresschuh.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Acteur
http://www.connect-communicatie.nl

