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BESTUURSVERSLAG
De Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK) is opgericht op 8 maart 1999.
Dit jaarverslag betreft de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.
Het NFtK is gevestigd op het WG Plein 187, 1054 NK in Amsterdam. Ingeschreven in het Register van de Kamer
van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34113091.
In 1999 is de Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker aangemerkt als instelling volgens artikel 24 lid 4 van de
Successiewet 1956 onder nummer 15811. Tevens is het fonds door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestond in 2012 uit:
Voorzitter vanaf januari 2012	Drs. R. Kleinegris, Den Haag;
Het lid:
J. van der Oord, Middenmeer;
Het lid:
W. Tahboun, MSc, Den Haag;
Het lid:
mevr. K. Rozendaal, Den Haag;
Vanaf april tot augustus 2012	Drs. L.A. Claassen.
De bestuursleden hebben geen professionele binding met het NFtK. Zij ontvangen geen bezoldiging voor de
bestuursfunctie maar wel een vaste vergoeding.
De bestuursleden hebben allen een verklaring van onafhankelijkheid getekend en hebben geen persoonlijke of
financiële belangen bij het NFtK.
De heer drs. L.A. Claassen is slechts een korte periode als bestuurslid voor het NFtK ingezet. In verband met de
aanstaande pensionering van de directeur mevr. C.M. Buijs is de heer Claassen met ingang van 1 januari 2013
door het bestuur tot directeur van de stichting benoemd.
Het bestuur wordt in haar beslissingen voor het toekennen van subsidie bijgestaan door een wetenschappelijk
adviseur én door de arts in dienst van het fonds. De wetenschappelijke adviseur adviseert het bestuur omtrent
te verstrekken subsidies. De adviseur ontvangt voor zijn werkzaamheden geen bezoldiging.
De wetenschappelijk adviseur is de heer E. Valstar, Den Haag, moleculair bioloog en arts.
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Het jaar 2012

mede dankzij u!
Het bestuur van het fonds dankt alle mensen die zich ook dit jaar weer op allerlei wijze vrijwillig en belangeloos
voor de doelstellingen van het Nationaal Fonds tegen Kanker hebben ingezet. Het NFtK heeft een trouwe
kern van donateurs. Dankzij hen is er een vaste stroom van inkomsten om wetenschappelijk onderzoek en
voorlichting te kunnen doen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Een aantal ondernemers/bedrijven die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid steun gaven aan het NFtK
willen wij hier expliciet noemen.

Film Tommie
In maart 2012 kreeg het NFtK een bijzondere donatie van Hooded Hombre in de vorm van de korte speelfilm
“Tommie” van de filmregisseur Simon Sliphorst. Tommie is het ontroerende verhaal van een jonge jongen die te
maken krijgt met de gevolgen van kanker. Dit is de eerste productie binnen het Hooded Concept. De regisseur
wilde een film maken over die momenten die je meeneemt in de rest van je leven.
Tommie won de publieksprijs op het Film by the sea festival in 2011 en de grote prijs voor beste film op het
Seoul International extreme short film festival in 2012.
Tommie is via de website www.tegenkanker.nl en op YouTube te zien. Mensen werden via sociale media als
Facebook en Twitter aangespoord om te kijken en de boodschap door te sturen. Inmiddels hebben circa 20.000
mensen naar deze korte ontroerende film gekeken.

Website
De website van het NFtK is van groot belang om onze voorlichting zo optimaal mogelijk voor een zo groot
mogelijk publiek beschikbaar te stellen. De technische ontwikkelingen staan echter niet stil. Gebruikersgemak
en vindbaarheid van de website zijn erg belangrijk. Het is noodzakelijk om deze ontwikkelingen te blijven volgen
en toe te passen.
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Van mevrouw Geddy van Elburg van Iomoon BV mochten wij een bijzondere donatie ontvangen in de vorm
van ondersteuning voor de vindbaarheid van onze website. Ionmoon is gespecialiseerd in het uitvoeren van
webanalyses en online marketing strategieën.
Geddy heeft zich al vele uren kosteloos haar expertise ingezet om de huidige website te verbeteren. Wij zijn
haar hiervoor heel erkentelijk. Ook heeft zij ons toegezegd om dit zelfde te willen doen voor de bouw van een
nieuwe website in 2013.

Kurkumaplanten
Kurkuma ook bekend als geelwortel of Koenjit is een gewoon keukenkruid met veel medicinale mogelijkheden.
• Roots for Moods
Een aantal telers van kurkumaplanten hebben zich verenigd in de Stichting Roots for Moods. Roots for Moods
verkoopt kurkumaplanten als kamerplanten, een deel van de opbrengst komt ten goede voor het wetenschappelijk onderzoek in het AMC. Van de Stichting Roots for Moods zijn ook in 2012 de eerste bedragen
voor het onderzoek naar kurkuma bij kanker binnengekomen.
• Waterdrinker BV
De internationale groothandel in planten Waterdrinker BV uit Aalsmeer distribueert, in Nederland geteelde
kurkuma sierplanten voor in huis, door heel Europa. Ter gelegenheid van de opening van haar nieuwe pand
heeft de directie van Waterdrinker haar gasten om een gift voor het Nationaal Fonds tegen Kanker gevraagd.
Naast de zeer gulle giften van haar gasten rondde de firma de gift ook nog eens naar boven af tot het mooie
bedrag van € 12.500. Deze opbrengsten zijn volledig ter beschikking gesteld aan het wetenschappelijk onderzoek naar kurkuma in het AMC.

Personeel
De personeelsvereniging van Nationale Nederlanden bekent onder de naam ‘Wij en de Maatschappij’ heeft
via een stemming op diverse projecten ook voor het onderzoeksproject in het AMC naar de werking van
kurkuma bij kanker gekozen. Van hen ontvingen wij maar liefst €25.000,- voor dit onderzoeksproject. Ook deze
opbrengst, van de personeelsleden van Nationale Nederlanden, is volledig toegekend aan het AMC.
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Doelstellingen in 2012
Ondanks de verdere toename van het aantal mensen dat aan kanker is overleden neemt het aantal genezingen
verder toe. Naast technologische ontwikkelingen neemt ook de bewustwording over de positieve invloed van
voeding, beweging en psychosociale begeleiding, weliswaar langzaam, maar toch toe.
Via alle mogelijke uitingen, papier, website, sociale media (zoals Facebook en andere fora) blijven wij dan ook
aandacht vragen voor deze complementaire (aanvullende) behandel strategieën.
Minder kanker, een grotere overleving bij kanker en een hogere kwaliteit van leven zijn het hoofddoel van
het NFtK. Het NFtK hoopt hieraan bij te dragen door kankerpatiënten en hun omgeving te informeren en te
faciliteren zodat ze zelf een bewuste, afgewogen keuze voor een behandeling kunnen maken. Daarom geeft het
fonds voorlichting over reguliere, in combinatie met complementaire, behandelmogelijkheden van kanker.
Het NFtK raadt kankerpatiënten altijd aan om op de eerste plaats onder behandeling en controle van
een ziekenhuis en een regulier specialist te blijven. Op dit moment adviseert het NFtK, in lijn met het
overheidsbeleid, om zoveel mogelijk de grotere en meer gespecialiseerde behandelcentra te bezoeken. Dit
omdat patiënten daar, door de aanwezigheid van gebundelde specialistische teams en geavanceerdere
behandelapparatuur, de beste kansen lijken te hebben op een goede behandeling. Resultaten van ziekenhuizen
en specialisten zijn per behandeling van kankersoort echter nog steeds niet openbaar in Nederland. Mensen
die kiezen voor een complementaire behandeling adviseert het NFtK om zich onder behandeling te stellen
van een geregistreerd complementair arts, die onder het klacht- en tuchtrecht van de beroepsvereniging valt.
De stichting is van mening dat de mens met kanker nog steeds de beste overlevingskansen heeft met een
combinatie van én een reguliere behandeling én waar mogelijk een complementaire behandeling én een goede
psychosociale begeleiding.
De zoektocht naar de beste behandeling houdt echter niet op bij de landsgrenzen. Steeds meer patiënten
vinden behandelopties in het buitenland. Behandelingen die elders regulier worden genoemd maar in
Nederland (nog) niet worden toegepast. Het NFtK probeert zoveel mogelijk informatie te verschaffen over deze
mogelijkheden en daar waar mogelijk middels advisering hulp te beiden.

Financieren van wetenschappelijk onderzoek
Het NFtK wil er voor zorgen dat mensen met kanker zo hoog mogelijke kwaliteit van leven hebben. De
ontwikkeling van medicijnen die wel de tumor doden maar niet de gezonde cellen in het lichaam aantasten
zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven. Daarom wil het NFtK gedegen
wetenschappelijk onderzoek naar doeltreffende kankertherapieën initiëren en financieren. Dit onderzoek
zal altijd aan een gerenommeerd onderzoeksinstituut moeten plaatsvinden opdat de onderzoeksresultaten
serieus genomen worden en gepubliceerd kunnen worden in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften.
Onderzoek naar (onderdelen van) complementaire therapieën mits hypothetisch goed onderbouwd, die in
de praktijk een gunstig effect hebben laten zien bij patiënten, heeft de voorkeur. Er ligt een beleidsaccent bij
onderzoek naar niet-patenteerbare, natuurlijke geneesmiddelen die de kwaliteit van leven van kankerpatiënten
mogelijk kunnen bevorderen. Dit komt onder andere tot uiting in de verstrekte subsidies aan wetenschappelijk
onderzoek naar de werking van curcumine en betulinezuur.
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Uitvoering beleid
Het bureau van het NFtK is belast met de uitvoering van het beleid. De dagelijkse leiding is sinds 2000 in
handen van de directeur mevr. drs. C.M. Buijs. Als leidraad voor het beleid is een meerjaren beleidsplan 20082012 geschreven. Hierin zijn de doelen en de wegen hoe deze te bereiken beschreven. Door de economische
crisis zijn de in het beleidsplan gestelde doelen niet allemaal haalbaar gebleken. Daarom zijn deze bijgesteld.
In verband met het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd is per 1 januari 2013 mevr. drs. C.M. Buijs
teruggetreden en is het voormalig bestuurslid drs. L.A. Claassen benoemd tot directeur.

Voorlichting
Voorlichting wordt zowel schriftelijk, telefonisch als via het internet gegeven.
Het NFtK beschikt over een website boordevol betrouwbare voorlichting voor kankerpatiënten. De website is te
vinden op www.tegenkanker.nl. In 2012 waren er circa 100.000 unieke bezoekers, 122.000 bezoeken en werden
ruim 340.000 pagina’s op de website bezocht.
Naast voorlichting op de website geeft het fonds thematische nieuwsbrieven uit die in grote oplage worden
verspreid. Verspreiding vindt plaats door mailingen aan donateurs, in inloophuizen, wachtkamers van
orthomoleculaire artsen, oncologisch verpleegkundigen en folderrekken in ziekenhuizen. Mede door deze
nieuwsbrieven weten patiënten, familieleden of mensen die in de zorg werken het NFtK te bereiken. Hun
specifieke vragen krijgen vaak een vervolg door het toezenden van informatie of door een verwijzing naar een
arts of naar een andere instelling.

Social Media
Het NFtK heeft een Facebookpagina onder de naam Nationaal Fonds tegen Kanker waarop wekelijks updates
worden gezet. In ieder geval werden er wekelijks recepten geplaatst om mensen te inspireren tot een gezonde
leefstijl met smakelijk voedsel. Deze recepten komen ook op de website. Twitter wordt vooral ingezet bij
opzienbarende nieuwtjes en voor het promoten van acties op het gebied van voorlichting omtrent preventie en
behandeling van kanker.
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Nieuwsbrieven en Nieuwsberichten
In de Nieuwsbrief voor donateurs staat veel informatie over preventie van kanker, nieuwtjes en voorlichting
over voeding en nieuws uit de gesubsidieerde onderzoeken.

• Nieuwsbrief voor donateurs 1, maart 2012
Hoofdthema in deze nieuwsbrief is beweging – wat beweging bijdraagt in het algemeen en specifiek voor
kankerpatiënten;

• Nieuwsbrief voor donateurs 2, juli 2012
Hoofdthema in deze nieuwsbrief is kurkuma en een patiëntervaring met kurkuma.

• Nieuwsbrief voor donateurs 3, oktober 2012
Hoofdthema in deze nieuwsbrief is omega-3-vetten uit vis tegen prostaatkanker.

• Nieuwsbrief voor donateurs 4, december 2012
In deze nieuwsbrief voor donateurs is speciaal ruimte geboden aan de ervaringen van ons bestuurslid Jan van
der Oord, die zelf leeft met de ziekte kanker en hoe hij in de afgelopen 10 jaar daarmee is omgegaan.
Daarnaast bracht de Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker de vertrouwde, informatieve Nieuwsberichten uit
met één uitgelicht onderwerp.
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• Nieuwsbericht nummer 1 juni 2012 - Fruit tegen Kanker.
Nieuwsbericht over de verschillende stoffen in fruit en wat deze stoffen tegen kanker kunnen doen.

• Nieuwsbericht nummer 2, september 2012 - Meer doen
Complementaire behandelingen bij kanker. Ondanks de vooruitgang in de reguliere behandeling van kanker,
kunnen mensen meer doen om de kwaliteit van leven te vergroten, waar mogelijk het leven verlengen met
aanvullende of complementaire behandelingen tegen kanker.

• Nieuwsbericht nummer 3, november 2012 - Afweer een wapen tegen kanker.
Wat doet afweer in ons lichaam, hoe kunnen wij onze afweer tegen ziekten positief beïnvloeden en hoe werkt
afweer specifiek tegen kanker.

Individueel verstrekte informatie
Ook dit jaar hebben vele patiënten, familieleden van patiënten en geïnteresseerden de weg naar het
NFtK gevonden. Uit hun vragen blijkt dat zij allen grotendeels goed op de hoogte zijn van wat het NFtK
hen kan bieden; betrouwbare informatie over reguliere en complementaire behandelingen. Hieruit kan
worden geconcludeerd dat de bekendheid van het NFtK bij de doelgroep groeit en dat de informatie voor
belangstellenden in een grote behoefte voorziet. Daarnaast wordt ons ook steeds meer gevraagd waar
patiënten zich in Nederland het best kunnen laten behandelen. Nieuws over minder goed presterende
ziekenhuizen doet veel kankerpatiënten twijfelen of ze wel op het goede adres zijn. Door de beroepsgroep van
behandelende artsen worden wel criteria opgesteld maar voor de patiënt is deze informatie om tot een goede
keuze te komen nog niet voldoende.
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Sinds 2007 heeft het NFtK een arts in dienst die individuele medische informatie aan patiënten en hun
omgeving verstrekt. In het jaar 2012 heeft het Fonds met circa 300 informatievragers telefonische gesprekken
gevoerd. Veel mensen maken gebruik van internet en e-mail om informatie op te vragen. In 2012 vroegen circa
1.000 mensen per e-mail informatie. Op de meest gestelde vragen, geeft de website een antwoord.
De gestelde vragen hebben doorgaans betrekking op:
Adressen van artsen en beroepsverenigingen van artsen.
Patiënten die een aanvullende therapie willen volgen krijgen informatie over complementaire therapieën voor
kankerpatiënten, en de adressen van artsen of artsenverenigingen die een dergelijke therapie kunnen geven.
Het NFtK verwijst mensen altijd nadrukkelijk naar een arts met het advies dat zij ook onder behandeling van
hun specialist moeten blijven en de behandelend arts ook moeten inlichten over de gevolgde complementaire
behandeling. Ook vragen over de werkzaamheid van alternatieve therapieën en over de eventueel te maken
kosten worden veel gesteld. Bij eventuele klachten worden mensen doorverwezen naar de beroepsvereniging
waar de behandelaar bij is aangesloten.
De werkzaamheid van diverse (ook reguliere) therapieën.
Uiteraard kunnen dit type vragen slechts in algemeenheid worden beantwoord, omdat iedere patiënt in een
unieke situatie verkeert. Patiënten worden altijd terug verwezen naar hun behandelend specialist omdat alleen
de specialist met het patiëntendossier een antwoord op de specifieke situatie van de patiënt kan geven. Het
NFtK helpt patiënten door de vragen op een rijtje te zetten zodat de patiënt bij het volgende gesprek beter in
staat is de vragen te stellen. Het advies is om altijd naar zo’n gesprek iemand mee te nemen zodat de patiënt na
het gesprek met de arts thuis nog eens alles kan doorspreken.
De rechten van de patiënt.
Patiënten willen regelmatig weten of zij recht hebben op een ‘second opinion’ of om hun eigen dossier in te
zien. Veel mensen hebben nog altijd angst om vragen aan hun behandelend arts te stellen. Veel mensen voelen
zich nog altijd van hun behandelend arts afhankelijk. Het NFtK helpt patiënten de vragen helder te krijgen en
legt uit hoe zij deze vragen in een gesprek met de specialist aan de orde kunnen stellen.
Het nut van psychosociale begeleiding, meditatie, ontspanning enzovoort.
Veel mensen hebben tijdens en na de medische behandeling tegen kanker psychische klachten, onrust en
angsten. Het NFtK geeft de adressen door van instituten die zich bezighouden met de psychische problematiek
van kankerpatiënten.
Het NFtK adviseert patiënten om iets aan angsten en onrustgevoelens te doen omdat dit de kwaliteit van leven
kan verbeteren. Vaak geeft het contact met lotgenoten hen alleen al door herkenning van de problematiek
rust. Ook wordt het NFtK regelmatig gebeld door nabestaanden van overleden kankerpatiënten met vragen
over waar zij met hun specifieke verwerkingsproblematiek terecht kunnen. Dergelijke vragen spelen vooral bij
families waarbinnen meerdere familieleden aan kanker zijn overleden of onder behandeling tegen kanker zijn.
Vergoeding door ziektekostenverzekeraars van complementaire therapieën en natuurlijke medicatie.
Patiënten worden geïnformeerd over de geldende wettelijke rechten. Daarnaast krijgt het fonds veel vragen
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over vergoedingen van behandelingen in Duitsland, België, Zwitserland, Mexico en de Verenigde Staten. De
laatste jaren zoeken veel mensen via internet naar werkzame behandelingen tegen kanker die in Nederland niet
worden aangeboden. Veel mensen willen voor een behandeling naar Duitsland omdat daar veel meer reguliere
en complementaire behandelingen, zoals chemo en hyperthermie onder één dak aan patiënten worden
aangeboden.
Het beantwoorden van alle vragen, zowel telefonisch als per e-mail, maakt een groot deel uit van het werk op
het bureau van het NFtK. Mede door de kleinschaligheid van het NFtK is het mogelijk de klantcontacten op
een persoonlijke en professionele wijze te behandelen.

SUBSIDIES
Het NFtK tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door wetenschappelijk onderzoek naar doeltreffende
therapieën om kanker te bestrijden te initiëren en te financieren. Onderzoek naar niet patenteerbare
geneesmiddelen heeft daarbij de beleidsvoorkeur, waarbij kwaliteit van leven een belangrijke beoordelingsfactor
is.
Kanker is voor mensen en hun directe omgeving een ingrijpende ziekte waarbij veel mensen behoefte hebben
aan informatie en psychische ondersteuning. Het NFtK subsidieert daarom diverse informatiebronnen voor
kankerpatiënten buiten de informatie die het zelf als fonds geeft.
In totaal is in 2012 € 208.129,- aan subsidies uitbetaald.
Het NFtK ontvangt ieder jaar vele subsidie aanvragen. Deze aanvragen worden zorgvuldig bestudeerd en
getoetst volgens de selectiecriteria. De aanvragen worden doorgaans aangevraagd voor het salaris van een of
meerdere wetenschappelijke onderzoekers met de bijkomende kosten voor enige jaren.

In 2012 toegekende subsidie
• Wetenschappelijk onderzoek
Aan het AMC is voor het vervolg van de studie “Zinc phtalocyanine containing multi-targeting liposomes for
the treatment of solid tumors by photodynamic therapy following chemopreventive preconditioning with
curcumin” uitgevoerd door dr. Michal Heger een bedrag van € 80.000,- toegekend. De eerste resultaten van de
studie zijn dermate positief dat het gerechtvaardigd is om deze studie naar de werking van kurkuma op kanker
uit te breiden.
• Voorlichting
Adequate voorlichting op ieder niveau is van groot belang om voor patiënten een goede en afgewogen keuze
voor behandeling te kunnen maken. Daarom subsidieert het NFtK ook organisaties die op een relevante, doch
andere wijze informatie bieden dan het NFtK zelf als organisatie doet.
In 2012 is een subsidie aan de St. Gezondheid Actueel toegekend voor de exploitatie van de website www.
kanker-actueel.nl
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Financieel Jaarverslag
Van iedere binnengekomen Euro is in 2012 9,6% aan fondsenwerving uitgegeven.
Het bestuur van de stichting is geen voorstander van vermogensvorming uit donateurs gelden maar acht het
haar plicht om ook bij tegenvallende resultaten borg te kunnen staan voor haar verplichtingen; vooral ten
opzichte van haar subsidiënten, personeel en leveranciers. De toegekende doch nog niet uitbetaalde subsidies
en de continuïteitsreserve worden op een deposito/spaarrekening aangehouden. De deposito/spaarrekening
brengt momenteel weliswaar weinig rente op maar er wordt ook geen enkel beleggingsrisico gelopen.
In 2007 is besloten de continuïteitsreserve aan te houden op een vast bedrag van € 300.000,-. Uit deze
continuïteitsreserve kan aan de lopende verplichtingen ten opzichte van leveranciers en personeel worden
voldaan. Daarnaast worden de toegezegde subsidies, ook wanneer de uitkering van deze subsidie in de
daaropvolgende boekjaren zal plaatsvinden, als geoormerkte bedragen aangehouden en als verplichting op de
balans vermeld.
Amsterdam, 18 december 2013
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BEGROTING 2013

Staat van baten en lasten

€
Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving

Begroot
2013
€

483.000

Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Voorlichting
Wetenschappelijk onderzoek
Hulpverlening

252.000
26.000
6.000
284.000

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

70.000

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

129.000

Som der lasten

483.000

Resultaat

-
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TOELICHTING OP DE BEGROTING 2013
Baten uit eigen fondsenwerving
Begroot
2013
€
Donaties en giften
Nalatenschappen

483.000
483.000

Specificatie kosten

Subsidies en bijdragen
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en algemene kosten
Afschrijving en rente

187.000
211.500
13.600
82.900
(12.000)
483.000

Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Premie ziekteverzekering
Overige personeelskosten

156.000
25.000
18.000
8.000
4.500
211.500

Gemiddeld aantal personeelsleden (in Fte)

2,6
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Kengetallen
Begroot
2013
€
Percentage kosten eigen fondsen werving
Dit kengetal geeft aan welk deel van de baten uit eigen fondsenwerving is gebruikt ter
verkrijging van deze baten.
Kosten eigen fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Kosten eigen fondsenwerving in % van baten eigen fondsenwerving

70.000
483.000
14,5%

Percentage besteding aan doelstelling
Dit kengetal geeft aan welk deel van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving is besteed
aan de doelstellingen.
Besteed aan doelstelling
Baten uit eigen fondswerving	
Percentage besteding aan doelstelling

284.000
83.000
58,8%

Kosten beheer & administratie-uitvoeringskosten
Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale lasten aan uitvoeringskosten is besteed.
Kosten beheer & administratie
Totale lasten
Percentage kosten beheer & administratie

129.000
483.000
26,7%
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Jaarrekening 2012
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012
Toelichting

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

1

31 december 2012
€
€

1.058

31 december 2011
€
€

1.058

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

2
3

22.306
920.008

Totaal activa

-

41.575
966.356
942.314

1.007.931

943.372

1.007.931

PASSIVA
Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Overige reserves

4
300.000
275.873

300.000
182.924
575.873

Langlopende schulden
Subsidieverplichtingen

5

254.435

482.924

217.305
254.435

Kortlopende schulden
Subsidieverplichtingen
Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal passiva

5

47.611

6

65.453

217.305

207.870

113.064
943.372

99.832

307.702
1.007.931
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

Toelichting

2012
€

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving

7

533.268

8

2011
€

€

522.392

540.000
533.268

Som der baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Voorlichting
Wetenschappelijk onderzoek
Hulpverlening

€

Begroot 2012
€
€

540.000

522.392

209.804

249.000

207.769

99.435
4.859

66.000
6.000

21.559
4.389

314.098

321.000

233.717

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

51.059

72.000

54.302

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

75.162

147.000

130.272

440.319

540.000

418.291

92.949

-

104.101

Som der lasten
Resultaat

Resultaatbestemming
Toevoeging aan:
Overige reserves

(92.949)
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING
Doelstelling en activiteiten
De doelstellingen van Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker (hierna te noemen: het Fonds) zijn
opgenomen in artikel 2 van haar statuten en luiden als volgt:
a. hen die leiden aan kanker te (doen) helpen;
b.		het bevorderen van preventie van kanker in algemene zin, met name voor hen met een verhoogd
risico op kanker;
c. het bevorderen van activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van kanker;
d. het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek voor de bestrijding van kanker;
e. het bevorderen van de verstrekking van vergoeding ten behoeve van de preventie, behandeling en
genezing van kanker;
f. het verstrekken van voorlichting omtrent de mogelijkheden van preventie, behandeling en genezing
van kanker;
g. het verstrekken van voorlichting omtrent psychische, sociale, morele en financiële steun aan
kankerpatiënten;
h. het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin verband
kunnen houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verslaggeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
Fondsenwervende Instellingen (RJ 650).
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders is vermeld. Voor zover posten niet afzonderlijk worden benoemd,
vindt waardering plaats tegen nominale waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde minus de afschrijvingen. De
afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
- Computerapparatuur en - programmatuur: 20%
- Overige kantooruitrusting:
20%
Alle materiële vaste activa zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.
Vorderingen
Overige vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.
Continuïteitsreserve
Het bestuur van het Fonds heeft in het verleden besloten een continuïteitsreserve te vormen. De
continuïteitsreserve is gevormd ter afdekking van korte termijn risico’s en om zeker te stellen dat het
Fonds ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het bestuur heeft de omvang van deze
reserve gesteld op een maximum van Euro 300.000. De continuïteitsreserve zal deze omvang houden,
tenzij interne dan wel externe ontwikkelingen een aanpassing van dit bedrag noodzakelijk maken.
Overige reserves
De overige reserves zijn vrij besteedbaar aan doelstellingen.
Overige activa en passiva
De overige activa en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen 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.
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving worden in de resultatenrekening opgenomen op het moment van
ontvangst.
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Lasten
Kosten worden op basis van consistente toerekeningsgrondslagen en -methodiek toegerekend aan
doelstellingen, fondsenwerving en beheer en administratie. Kosten van beheer en administratie zijn die
kosten die het Fonds maakt in het kader van de (interne) beheersing en administratievoering en niet
worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van baten.
Verstrekte subsidies worden verantwoord op het moment dat de subsidieverstrekking is goedgekeurd
door het bestuur.
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TOELICHTINGEN
TOELICHTING OP DE BALANS

1.

Activa voor
bedrijfsvoering

Materiële vaste activa

€

Stand per 1 januari 2012
Aanschafwaarde

30.266

Cumulatieve afschrijvingen

(30.266)

Boekwaarde

-

Mutaties 2012
Investeringen

1.323

Afschrijvingen

(265)

Saldo

1.058

Stand per 31 december 2012
Aanschafwaarde

31.589

Cumulatieve afschrijvingen

(30.531)

Boekwaarde

2.

Vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen rente

1.058

31 december
2012
€

31 december
2011
€

10.603

15.574

Waarborgsom

2.948

2.948

Vooruit ontvangen facturen

8.584

16.969

171

6.084

22.306

41.575

Overige vorderingen

22

Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker

3.

Liquide middelen

31 december
2012
€

31 december
2011
€

Betaalrekeningen

61.132

24.614

Donatierekeningen

13.203

9.749

845.673

931.993

920.008

966.356

Overige rente- en spaarrekeningen

De banksaldi staan, met uitzondering van een deposito van € 300.000 met een vervaldatum van
1 februari 2013, ter vrije beschikking.

4.

Reserves en fondsen
300.000

300.000

182.924

78.823

92.949

104.101

Stand per 31 december

275.873

182.924

Totaal reserves en fondsen

575.873

482.924

2 - AMC - werking van Betulinezuur bij Kanker - vervolgstudie

98.315

128.754

3 - AMC - PDT

76.120

88.551

4 - AMC - vervolgonderzoek Curcumine

80.000

-

254.435

217.305

47.611

95.221

2 - AMC - werking van Betulinezuur bij Kanker - vervolgstudie

-

87.470

3 - AMC – PDT

-

25.179

47.611

207.870

302.046

425.175

Continuïteitsreserve
Overige reserves
Stand per 1 januari
Toevoeging

5.

Subsidieverplichtingen
Langlopende subsidieverplichtingen (2 tot 5 jaar)

Kortlopende subsidieverplichtingen ( 1 jaar)
1 - AMC gastroenterology - dentrische cellen

Totaal subsidieverplichtingen
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31 december
2012
6.

Overige schulden en overlopende passiva
Crediteuren

31 december
2011
€

€
22.621

16.998

7.691

6.670

Accountantskosten

19.263

20.000

Advieskosten – vervanging directeur

13.242

-

Afwikkeling UOHC

-

38.934

Reservering St. Junio

-

10.506

2.636

6.724

65.453

99.832

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Overige schulden en overlopende passiva

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Huuroverkomst
Het Fonds is per 1 oktober 2005 een huurovereenkomst aangegaan met een looptijd van vijf jaar, met
een verlenging tot eind september 2015. De totale huurlast inclusief servicekosten bedroeg over 2012
€ 13.123. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit huurcontract wordt stilzwijgend na verloop van
5 jaar met een periode van 5 jaar verlengd.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

7.

Begroot
2012
€

Baten uit eigen fondsenwerving

2012
€

Donaties en giften

533.268

540.000

522.392

-

-

-

533.268

540.000

522.392

Nalatenschappen

2011
€

25

209.804

(9.167)
-

13.463

6.430

74.412

119.666

5.000

€

Voorlichting

99.435

(2.245)
-

1.882

1.575

18.223

-

80.000

€

Wetenschappelijk
onderzoek

Doelstelling

-

-

4.859

(561)
-

470

394

4.556

€

Hulpverlening

50.114
4.331
26.892
(6.175)
75.162

40.487
4.556
393
6.184
(561)
51.059

€

€
-

Beheer en
administratie

Eigen
fondsenwerving

Werving
baten

De uitvoeringskosten worden toegerekend aan doelstellingen, fondsenwerving en beheer en
administratie. Direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend. Salariskosten worden per
medewerker verdeeld op basis van verrichte werkzaamheden. Algemene kosten worden verdeeld
op basis van personele bezetting.

Totaal

Incidentele lasten

Afschrijving en rente

Kantoor- en algemene kosten

Huisvestingskosten

Personeelskosten (B)

Publiciteit en communicatie

Subsidies en bijdragen (A)

Bestemming

8. Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

440.319

(18.709)
-

48.891

13.123

151.861

160.153

85.000

€

Totaal 2012

540.000

(20.000)
-

108.500

13.200

195.000

200.000

43.300

€

Begroot
2012

418.291

(15.573)
-

66.572

12.766

147.915

195.111

11.500

€

Totaal 2011

Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker
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A

Subsidies en bijdragen
Subsidies ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
- AMC – vervolgonderzoek Curcumine
- Proefschriftondersteuningen

Begroot
2012
€

2012
€

2011
€

80.000

-

-

-

-

4.000

80.000

-

4.000

5.000

-

7.500

5.000

-

7.500

85.000

43.300

11.500

Subsidies ten behoeve van voorlichting en preventie
- Stichting Gezondheid-Actueel

B

Personeelskosten

Lonen en salarissen

116.706

120.700

117.062

Sociale lasten

15.037

18.000

15.301

Pensioenlasten

11.304

12.000

10.660

Premie ziekteverzekering

-

6.200

-

Vervanging directeur

-

30.000

-

8.814

8.100

4.893

151.861

195.000

147.916

2,2

2,4

2,4

Overige personeelskosten

Gemiddeld aantal personeelsleden (in Fte)

27

Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker

Kengetallen
Percentage kosten eigen fondsenwerving
Dit kengetal geeft aan welk deel van de baten uit eigen fondsenwerving is gebruikt ter verkrijging
van deze baten.
Begroting
2012
2012
2011
€
€
€
Kosten eigen fondsenwerving
51.059
72.000
54.303
Baten uit eigen fondsenwerving
533.268
540.000
522.392
Kosten eigen fondsenwerving in percentage van baten uit
eigen fondsenwerving

9,6%

13,3%

10,4%

De kosten voor eigen fondsenwerving zijn in percentage gedaald van 10,4% in 2011 tot 9,6% in 2012. De
werkelijke kosten zijn gedaald met € 3.244. Door een daling van de kosten voor eigen fondsenwerving en
een stijging van de baten uit eigen fondsenwerving is het percentage in 2012 lager ten opzichte van 2011.
Percentage besteding aan doelstelling
Dit kengetal geeft aan welk deel van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving is besteed aan de
doelstellingen.
Begroting
2012
2012
€
€
Besteed aan doelstelling
314.098
321.000
Baten uit eigen fondsenwerving
533.268
540.000
Besteding aan doelstelling in percentage van baten uit eigen
fondswerving

58,9%

59,4%

2011
€
233.717
522.392
44,7%

De besteding aan de doelstelling is in percentage van de baten uit eigen fondsenwerving gestegen
van 44,7% in 2011 naar 58,9% in 2012. De stijging van de besteding aan de doelstelling wordt met
name veroorzaakt door een stijging van toekenningen door het Fonds aan subsidies en bijdragen voor
wetenschappelijk onderzoek in 2012 ten opzichte van 2011.
Kosten beheer & administratie
Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale lasten aan uitvoeringskosten is besteed.

Kosten beheer & administratie
Som der lasten
Kosten beheer & administratie in percentage van totale lasten

2012
€
75.162
440.319

Begroting
2012
€
147.000
540.000

2011
€
130.272
418.291

17,1%

27,2%

31,1%

De kosten voor beheer & administratie zijn in percentage gedaald van 31,1% in 2011 tot 17,1% in 2012.
Wegens de afwikkeling van de samenwerking met UOHC-FGO waren de uitvoeringskosten in
2011 relatief hoog. Door anderzijds een daling van de kosten beheer & administratie, mede door
kostenbesparingen, zijn de kosten van beheer & administratie in percentage van de totale lasten in 2012
lager ten opzichte van 2011.

28

Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker

OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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