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Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker 

BESTUURSVERSLAG

Overlevingskansen vergroten en de kwaliteit van leven 
verbeteren voor mensen met kanker door aanvullende 
behandelingen gericht op voeding, beweging en welzijn. 

Bestuur
Mevrouw  K. rozendaal 
de heer drs.  J. G. M. van ophem 
de heer drs.  d. J. W. van den Berg 
de heer  Mr.  C van dijk 
de heer drs.  M. G. J. Smit 
 

de stichting Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK) is opgericht op 8 maart 1999. dit jaarverslag betreft de periode 
1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. 

het NFtK is gevestigd op het WG Plein 187, 1054 SC in Amsterdam. ingeschreven in het register van de Kamer 
van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34113091.

in 1999 is het NFtK 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). een 
ANBi is een algemeen nut beogende instelling. een instelling kan alleen een ANBi zijn, als ze zich voor minstens 
90% inzet voor het algemeen nut.
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Doelstellingen in 2013
Doel

overlevingskansen vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met kanker. 
volgens het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK) kan dat door aanvullende behandelingen gericht op voeding 
(o.a. voorkomen van ondervoeding), beweging (o.a. bevorderen van herstel) van en welzijn (o.a. psychosociale 
begeleiding).
het NFtK denkt dit medemogelijk te maken door het geven van voorlichting en het stimuleren en financieren 
van wetenschappelijk onderzoek naar aanvullende behandelingen.

ondanks de toename van het aantal mensen dat aan kanker is overleden neemt het aantal genezingen verder 
toe. daarnaast is de overlevingsduur van mensen met kanker voor een aantal kankersoorten groter geworden. 
Men kan in een aantal van die gevallen spreken over kanker als chronische ziekte. 
Naast technologische ontwikkelingen neemt ook de bewustwording over de positieve invloed op overleven en de 
kwaliteit van leven van aanvullende behandelingen (gericht op voeding, beweging en psychosociale begeleiding) 
weliswaar langzaam, maar toch toe.

Voeding 
voeding kent een centrale rol in ons leven. het is ook overduidelijk dat voeding een effect heeft op het ontstaan 
van ziektes. Maar wat doen wij met voeding tijdens ziekten? Wat is het belang van onze voedingstoestand en hoe 
kan die helpen bij herstel of kwaliteit van leven?

Het begrip voeding kent verschillende aspecten. 

voeding kan een belangrijke bijdrage leveren aan het genezingsproces. dat kan deels omdat voldoende 
hoogwaardige voedingsbestanddelen nodig zijn voor herstel en afweer, maar ook omdat bepaalde 
voedingsproducten kankerremmende eigenschappen hebben. Andere producten blijken juist de tumorgroei 
stimuleren die dus beter worden vermeden tijdens kanker.
We kunnen spreken over eten en drinken maar ook over eiwitten en koolhydraten, mineralen en vitamines 
over vasten en diëten. Maar ook over wat ondervoeding (het te kort aan juiste en voldoende voedingsstoffen, 
vitamines en mineralen etc.) is en hoe vaak dit voorkomt bij kanker. Wist u dat dit soms meer dan 50% is en dat 
je daarmee herstel en kwaliteit van leven ernstig verlaagd? Bijzonder dat we hier al veel kennis over hebben maar 
het in de praktijk bijzonder slecht, en in veel gevallen in het geheel niet, toepassen. dat is waar het NFtK zich voor 
hard wil maken en kan dit door de steun en giften van haar donateurs.
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Beweging
Beweging speelt een belangrijke rol in de preventie van kanker. Maar bewegen kan ook direct voor, na en tijdens 
een behandeling bijdragen aan voorspoediger herstel, de vermindering van complicaties en kan bijdragen aan het 
verhogen van de kwaliteit van leven.

Bewegen is tegenwoordig veel minder vanzelfsprekend dan dat het vroeger was. voor veel van onze dagelijks 
activiteiten is nauwelijks meer fysieke inspanning vereist. de voordelen van bewegen, in het bijzonder voor 
patiënten, zijn echter te groot om over het hoofd te zien. Fysieke inspanning maakt ons lichaam en onze geest 
sterker.
het moet daarom vanzelfsprekend zijn dat een zorgprofessional gespecialiseerd in beweging en tevens getraind 
in de omgang met kankerpatiënten, onderdeel uitmaakt van een behandelplan. dat kan bijvoorbeeld een 
oncologisch fysiotherapeut zijn.

welzijn
Wat overkomt een mens en zijn naasten als de diagnose kanker valt? hoe ga je hier emotioneel mee om en hoe 
geef je dat een plaats in je leven? Wat is de impact van een behandeling zoals chemotherapie? hoe houdt men 
dat geestelijk vol?
Kanker zet het levensperspectief van de ene op de andere dag op zijn kop en dat brengt veel angst en onzekerheid 
met zich mee. Angst voor de behandeling, onzekerheid over het verloop van de ziekte. 
Professionele hulp kan daarbij van pas komen. Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van psychosociale, 
geestelijke en sociale begeleiding? Maar ook informatie over hoe men ontspanning van geest kan bereiken door 
bijvoorbeeld Mindfulness of Yoga.
Speciaal ingerichte inloophuizen bieden de mogelijkheid om contact met lotgenoten te onderhouden, activiteiten 
te ontplooien en samen lief en leed te delen buiten een ziekenhuissetting.

dankzij onze donateurs is het mogelijk invulling te geven aan de bovenstaande ambitieuze doelstelling. dit 
wordt gedaan door het geven van voorlichting en het stimuleren en financieren van gedegen wetenschappelijk 
onderzoek dat plaats vind in Nederland.
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Voorlichting

Mensen met kanker de mogelijkheid geven om zelf een bewuste en afgewogen keuze voor hun behandeling 
te maken. dat is wat het NFtK hoopt te bereiken door voorlichting te geven over vooral de aanvullende 
(complementaire) behandelmogelijkheden.

Uitgangspunt
het NFtK raadt kankerpatiënten altijd aan om op de eerste plaats onder behandeling en controle van een 
ziekenhuis en een regulier zorgprofessional te blijven. 
een belangrijk advies daarbij is, in lijn met het overheidsbeleid, om zoveel mogelijk de grotere en meer 
gespecialiseerde behandelcentra te bezoeken. op doen van kennis en kunde door de zorgprofessional, maar ook 
de beschikbaarheid over meerdere behandelopties komen meer voor naar mate er meer patiënten met de zelfde 
ziekte worden behandeld. deze expertise zal bijdragen aan een verdere optimalisatie van de zorg. Aanwezigheid 
van gebundelde specialistische teams (multidisciplinaire aanpak) en geavanceerdere behandelapparatuur, lijken 
de beste kansen voor mensen met kanker te bieden op een goede behandeling. 

helaas zijn resultaten van ziekenhuizen en specialisten per behandeling van kanker nog steeds niet openbaar 
in Nederland. daarmee wordt het niet eenvoudig gemaakt een goede keuze te maken. Als een arts maar 
1 vergelijkbaar geval per maand ziet dan is deze zeker minder gespecialiseerd dan de arts die deze patiënten 
dagelijks behandeld. uiteraard verschilt dit per ziekte maar algemeen is de patiënt beter af met expertise van de 
behandelaar. 

Mensen die, naast een reguliere behandeling, kiezen voor een aanvullende therapie wordt aangeraden zich onder 
behandeling te stellen van een geregistreerd zorgprofessionals zoals een arts. of, afhankelijk van de behandeling, 
van hBo opgeleide paramedici zoals diëtisten en fysiotherapeuten. Allen moeten vallen onder het klacht- en 
tuchtrecht van een beroepsvereniging. voor alle behandelaars geld dat de behandelaar met kennis van het 
ziektebeeld de voorkeur heeft. de patiënt is beter af met een oncologisch arts, oncologisch diëtist of oncologisch 
fysiotherapeut. zij zijn allen opgeleid om mensen met kanker te behandelen.

Mensen met kanker hebben de beste overlevingskansen en kunnen hun kwaliteit van leven verbeteren door 
een combinatie van én een reguliere behandeling én waar mogelijk een complementaire behandeling gericht 
op voeding en/of beweging en/of psychosociale begeleiding. iedere mens is verschillend en daar begint dan 
ook de samenstelling van het totale behandel pakket. de invulling van de diverse behandeling worden deels 
aangereikt door de zorgprofessionals. door verdieping in de ziekte kan men er ook achter komen dat er andere 
behandelvormen of therapieën beter aansluiten. het samenstellen van wat men denkt nodig te hebben kan de 
patiënt, en de direct betrokken, alleen door zich te verdiepen in het aanbod van de verschillende behandelingen. 
Betrouwbare, oprechte en onafhankelijke informatie kan bij die speurtocht ondersteunen. 

het NFtK streeft er naar om de gegeven inhoud van de verstrekte informatie zo betrouwbaar en onafhankelijk 
mogelijk te laten zijn. 
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Voorlichting vindt offline en online plaats

offline
Jaarlijks worden en 3 nieuwsbrieven en 2- 3 informatiefolders gemaakt. 
in de nieuwsbrief voor donateurs staat veel informatie over voeding, beweging en psychosociale begeleiding 
uit de wetenschappelijke wereld. Acties van personen of bedrijven. onderzoeken die plaats vinden en worden 
opgestart dankzij onze donateurs. verhalen over beschikbare onderzoeken maar ook patiënten verhalen.

•		Nieuwsbrief	nummer	1-	februari	2013	
Belangrijkste onderwerpen: 
ondervoeding een groot probleem 
de noodzaak van vitamine d 
Propolis werkt tegen kanker

•		Nieuwsbrief	nummer	2	-	september	2013 
Belangrijkste onderwerpen:  
Citruspectine kan kans op uitzaaiingen verkleinen 
visolie bij kanker 
routeplanner menselijk lichaam

•		Nieuwsbrief	nummer	3	-	december	2013 
Belangrijkste onderwerpen: 
Paddenstoelen tegen kanker 
rood en bewerkt vlees zijn kanker bevorderend 
Kinderkanker overleven geeft vaak ernstige aandoeningen 
Melatonine verbetert effect chemo en bestraling en vermindert bijwerkingen
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daarnaast bracht het NFtK 2 informatiefolders uit met de volgende onderwerpen: 

•		Voorkom	ondervoeding	-	mei	2013
  een goede voedingstoestand is niet alleen belangrijk voor preventie van kanker, maar nog meer wanneer kanker 

eenmaal ontdekt is en alle zeilen bijgezet moeten worden. Met behulp van deze informatie proberen wij u te 
ondersteunen zodat u weet wat u zelf kunt (en zou moeten) doen om ondervoeding te voorkomen en/of te 
verbeteren. u kunt met deze informatie beter beslagen ten ijs komen bij uw huisarts, specialist of bijvoorbeeld 
een complementair behandelaar en andere zorgverleners met een gerichte hulpvraag over ondervoeding 
 
Bij ondervoeding denken we al snel aan de derde wereld, maar het komt ook in Nederland voor. Steeds meer 
ouderen zijn ondervoed. ook al zie je het niet maar ook mensen met ernstig of gemiddeld overgewicht kunnen 
ondervoed zijn. Bij ondervoeding heeft het lichaam een tekort aan voedingsstoffen en energie. ‘Gewoon gezond 
eten’ is dan vaak niet meer voldoende.

•		Voeding	sept./okt.	2013
  Gezonde voeding levert een belangrijke bijdrage aan het genezingsproces bij kanker. Met de juiste voeding 

kunt u uw overlevingskansen en kwaliteit van leven verhogen, onnodige complicaties voorkomen en helpt 
u het lichaam herstellen.Wat kunt u het beste eten wanneer u kanker heeft en welke voeding kunt u beter 
links laten liggen? de voedingsadviezen zijn bedoeld als aanvulling op de reguliere behandeling. tijdens een 
behandeling is het zeer verstandig om voeding in overleg met bijvoorbeeld een arts en diëtist te bespreken.

  de nieuwsbrieven en informatiefolders worden verzonden naar alle donateurs en potentiële donateurs. Naar 
schatting zijn er in 2013 meer dan 100.000 verschillende adressen aangeschreven.
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daarnaast worden nieuwsbrieven en informatiefolders verstrekt aan diverse zorgprofessionals en personen die 
geconfronteerd worden met kanker. Materiaal kan worden aangeboden in wachtkamers, spreek en behandelkamers, 
inloophuizen, bijeenkomsten. Materiaal wordt aangeboden of besteld bij het NFtK. Alle materialen zijn kosteloos 
verkrijgbaar.
uiteraard kan een ieder die belangstelling heeft informatie bij ons krijgen. Alle papierenversies worden ook digitaal 
beschikbaar gesteld op de website.

online
voorlichting vindt ook plaats via de website en sociale media zoals Facebook. 
de website staat boordevol betrouwbare voorlichting voor mensen met kanker en hun directe omgeving gericht 
vooral op aanvullende behandelingen. de website is te vinden op www.tegenkanker.nl. in 2013 waren er circa 
170.000 unieke bezoekers, 212.000 bezoeken en werden ruim 490.000 pagina’s op de website bezocht.

op de Facebookpagina, onder de naam Nationaal Fonds tegen Kanker, worden zeer regelmatig updates gezet. 
Naast de updates worden er recepten geplaatst om mensen te inspireren tot een gezonde leefstijl met smakelijk 
voedsel. deze recepten komen ook op de blog die gekoppeld is aan de website. Begin 2013 is er gestart om actief 
lezers te vergaren voor Facebook. het aantal likes (volgers) van de berichten wordt zeer langzaam groter. eind 
2013 was dit ongeveer 200.

Naast voorlichting op de website en facebook bestaat er ook het nieuws te volgen door de maandelijkse digitale 
nieuwsbrief. Begin 2013 is het NFtK gestart met deze mogelijkheid. Aan het eind van het jaar waren er circa 300 
personen die hier gebruik van maakten.
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Contact via telefoon en e-mail
telefonisch en per mail zijn wij ook bereikbaar en proberen wij vragen op een objectieve manier te beantwoorden. 
Wij vervullen niet de rol van de zorgprofessional. daarom zal een antwoord informatief zijn en ondersteunen bij 
de keuze mogelijkheden die beschikbaar zijn voor mensen met kanker of mensen betrokken bij patiënten.

Individueel verstrekte informatie

ook dit jaar hebben 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. 

daarnaast wordt ons ook steeds meer gevraagd waar patiënten zich in Nederland het best kunnen laten 
behandelen. Nieuwsgeving over minder goed presterende ziekenhuizen doet veel kankerpatiënten twijfelen. Ben 
ik wel op het goede adres zijn of kan ik beter naar een ander ziekenhuis of arts. 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.

Patiënten die een aanvullende therapie willen volgen krijgen informatie over complementaire therapieën. het 
NFtK verwijst mensen altijd nadrukkelijk naar een arts of paramedicus, aangesloten bij een beroepsvereniging. 
tevens wordt aanbevolen te allen tijde de behandelend arts in te lichten over de te volgen complementaire 
behandeling. 
ook vragen over de werkzaamheid van aanvullende 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.

omdat iedere patiënt in een unieke situatie verkeert, kunnen medisch inhoudelijke vragen slechts in zijn 
algemeenheid worden beantwoord. 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 is voor mensen met kanker aan te raden om altijd iemand mee te 
nemen naar het gesprek met een behandelaar. zo kan de patiënt na het gesprek met de arts thuis nog eens alles 
doorspreken. Blijf nooit zitten met openstaande vragen!

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. 

Patiënten worden geïnformeerd over de geldende wettelijke rechten aangaande vergoeding voor zorg. daarnaast 
krijgt het fonds veel vragen 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, onder één dak aan patiënten worden aangeboden. 
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Protonen bestraling en andere behandeling die niet of nauwelijks worden verstrekt in Nederland maar wat in 
duitsland wel behoort tot standaard zorg. 

het beantwoorden van alle vragen, zowel telefonisch als per e-mail, maakt een eveneens 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. 

Wetenschappelijk onderzoek in Nederland

het NFtK wil er voor zorgen dat mensen met kanker een grotere overleving en een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven hebben. 

de ontwikkeling van meer natuurlijke en minder giftige medicijnen die wel de tumor doden maar niet de gezonde 
cellen in het lichaam aantasten zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de overlevingskansen en aan de 
kwaliteit van leven. 

daarvoor is gedegen wetenschappelijk onderzoek naar doeltreffende kankertherapieën nodig. Graag willen wij 
dit met de bijdrage van onze donateurs stimuleren, initiëren en financieren. 

dit onderzoek zal altijd aan een in Nederland gerenommeerd onderzoeksinstituut moeten plaatsvinden 
zodat de onderzoeksresultaten serieus genomen worden en gepubliceerd kunnen worden in vooraanstaande 
wetenschappelijke tijdschriften. Pas dan zullen de uitkomsten kunnen worden ingezet, en vergoed door de 
overheid worden toegepast.

onderzoek naar (onderdelen van) complementaire therapieën mits wetenschappelijk goed onderbouwd, en 
die in de praktijk een mogelijk 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 
Kurkuma (curcumine) en betulinezuur dat plaatsvindt aan het AMC te Amsterdam.
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Financieel Jaarverslag

het NftK heeft vaste en initiële donateurs. Naast deze donateurs zijn er verschillende bedrijven die de stichting 
met kennis en materialen ondersteunen. 

de stichting hecht er grote waarde aan om zo transparant mogelijk te zijn. Alle donateurs en geïnteresseerden 
worden op diverse momenten in het jaar op de hoogte gehouden van de onderzoeken die zij door de donatie 
ondersteunen. 

het NFtK wordt door de Belastingdienst aangemerkt als ANBi (verlengd na een controle in 2013 door het ANBi-
team van de Belastingdienst). een ANBi is een algemeen nut beogende instelling. een instelling kan alleen een 
ANBi zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

het NFtK heeft bewust geen CBF-keurmerk (door de Belastingdienst gezien als commercieel keurmerk) 
aangevraagd omdat de kosten en de uren die hieraan besteed moeten worden veel te kostbaar zijn. Wij wensen 
de giften van alle donateurs zo optimaal mogelijk in te zetten.

toch heeft het bestuur uitdrukkelijk gekozen de financiële verantwoording volgens de CBF-normering en ANBi-
status op het hoogste niveau te laten controleren door een register Accountant. 

de volledige verantwoording kunt u verder op in dit jaarverslag terugvinden bestaande uit de begroting voor 
2014 de jaarrekening conform de richtlijn rJ 650, de balans en de controle uitspraak van de register Accountant. 
Mocht hier over vragen zijn dan zijn wij altijd bereid u daarover te woord te staan.

onderstaand moet worden aangevuld met de werkelijke bedragen van de jaarrekening die momenteel wordt 
opgesteld door de accountant.
 
inkomsten uit fondsenwerving, inclusief de ontvangen rente, bedroegen in 2013: 
€ 568.743, -

dank zij onze donateurs is het mogelijk geweest om in 2013:

•	 Voorlichting	en	hulpverlening
 verstrekken van publieksvoorlichting door NFtK:  €  282.916, -
 externe voorlichting door derden:  € 10.000, -
 hulpverlening: € 4.734,-

•	 Wetenschappelijk	onderzoek
 Wetenschappelijk onderzoek in 2013 nieuw toegekend:  € 58.550,-
 Wetenschappelijk onderzoek in 2013 lopend onderzoek: € 209.712, - 
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Kengetallen	 2013	 2012
lasten beheer en administratie in % van totaal lasten 12,0 % 17,1%
lasten besteed aan doelstellingen in % van totaal lasten 79,3% 71,3%
Kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving 6,8%  9,6%
lasten besteed aan doelstellingen in % of totaal baten 62,6% 58,9%

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 spaarrekening aangehouden. de 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.

Risico Management 

Interne risicobeheersing- en controle systemen. 

het bestuur van het NFtK is van mening, dat het interne risico beheersings- en controlesystemen adequaat en 
effectief zijn.

Beleggen & spaargelden

Met het vermogen, zoals de continuïteitsreserve, wordt op geen enkele wijze gespeculeerd noch zijn er hoog of 
laag risico volle beleggingen. de gelden zijn tijdelijk geparkeerd op een spaarrekening bij de iNG.
de jaarlijkse controle op de boekhouding, het vaststellen van de jaarrekening en de balans worden gedaan door 
AreP accountants. de controle opdracht is het hoogste niveau van controle en mag alleen door een register 
Accountant worden uitgevoerd. 

wetenschappelijk onderzoek en externe voorlichting
het NFtK tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door voorlichting te geven of voorlichters te ondersteunen. 
dankzij de donateurs is het mogelijk wetenschappelijk onderzoek naar doeltreffende therapieën om kanker te 
bestrijden te stimuleren, initiëren en te financieren. onderzoek naar niet patenteerbare geneesmiddelen heeft 
daarbij de beleidsvoorkeur, waarbij kwaliteit van leven een belangrijke beoordelingsfactor is.

1.		�Evaluation�of�Dendritic�Cell�Immunotherapy�in�Combination�with�Curcumin�for�Treating�Esophageal�Cancer.�
Dr.	M.	Heger,	AMC	te	Amsterdam

 voor 2013 stond er een bedrag open van € 47.610,50. Betaald in 2013 € 47.610,50

2.  Applicability�and�mechanism�of�Betilinic�Acid�induced�tumor�killing.�
Prof.	dr.	J.P.	Medema,	AMC	te	Amsterdam

 voor 2013 stond er een bedrag open van € 98.314,84. Betaald in 2013 € 85.981,33 
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3.  Zinc�phtalocyanine�containing�multi-targeting�liposomes�for�the�treatment�of�solid�tumors�by�photodynamic�
therapy�following�chemopreventive�preconditioning�with�curcumin.

 Dr.	M.	Heger,	AMC	te	Amsterdam
 voor 2013 stond er een bedrag open van € 76.120,29. Betaald in 2013 € 76.120,29. 

4.	 Liposomal�curcumin�for�the�treatment�of�solid�cancers.
 Dr.	M.	Heger,	AMC	te	Amsterdam
 voor 2013 stond er een bedrag open van € 41.290

5.  Genome-wide�transcriptone�analysis�of�solid�tumors�before�and�after�treatment�with�curcumin,�photodynamic�
therapy,�and�curcumin.

 Dr.	M.	Heger,	AMC	te	Amsterdam
 voor 2013 stond er een bedrag open van € 80.000,- 

6. Stichting	Gezond	Actueel
  in 2013 is een subsidie van € 10.000, - aan de St. Gezondheid Actueel toegekend voor de exploitatie van de 

website www.kanker-actueel.nl. 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.

het NFtK ontvangt ieder jaar vele subsidie aanvragen. deze aanvragen worden zorgvuldig bestudeerd en getoetst 
volgens de selectiecriteria. 

nationaal Fonds tegen Kanker
de stichting Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK) is opgericht op 8 maart 1999. 
dit jaarverslag betreft de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013. 

het NFtK is gevestigd op het WG Plein 187, 1054 SC in Amsterdam. ingeschreven in het register van de Kamer 
van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34113091.

in 1999 is het NFtK 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 2013 uit:

voorzitter drs. r. Kleinegris, den haag; 
Penningmeester W. tahboun, MSc, den haag;
Secretaris mevr. K. rozendaal, den haag; 
lid J. van der oord, Middenmeer.
vacature(s) Maximaal 3 nieuwe leden mogelijk
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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. 

Naast de mogelijkheden om via de telefoon of e-mail ad hoc in te spelen op actualiteiten vergadert het bestuur 
minimaal 1 maal per kwartaal.

in verband met de ziekte en aanstaande pensionering van de directeur mevr. drs. C.M. Buijs is de heer drs. l.A. 
Claassen met ingang van 1 januari 2013 door het bestuur tot directeur van de stichting benoemd. het bureau 
bestaat uit 4 medewerkers (exclusief de overlap i.v.m. ziekte en vertrek van mevr. Buijs). 

de werkzaamheden worden aangestuurd en uitgevoerd door de heer Claassen (32 uur). Naast de aansturing 
van de medewerkers is hij verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van de activiteiten (doestelling 
en fondsenwerving) die passend zijn binnen het door het bestuur bepaalde beleid en die in lijn zijn met de 
doelstelling van het NFtK. daarnaast is er een voorlichter/arts (10 uur) aanwezig die verantwoordelijk is voor een 
belangrijk deel van de informatie die wordt gegeven op de diverse materialen en antwoorden opgestelde medisch 
inhoudelijke vragen. zijn expertise kan ook gevraagd worden bij nieuwe aanvragen voor wetenschappelijk 
onderzoek.
voorts zijn er 2 bureaumedewerkers (20 respectievelijk 10 uur). Naast de secretariële en administratieve 
werkzaamheden ondersteunt 1 medewerker de grafische activiteiten en alle sociale media content beheer. de 
andere medewerker heeft zich in 2013 met name gericht op de ontwikkeling en het tot stand komen van een 
nieuwe website.
het bureau is van maandag tot en met donderdag geopend en telefonisch bereikbaar van 09.30 uur tot en met 
12.30 uur. door alle arbeidsuren op te tellen (32 + 20+10 +10= 72 uur) en gebaseerd op een voltijd van 32 uur 
per week conform de CAo voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening wordt het bureau ingevuld met 2 
fulltime krachten (2 Fte).
 
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 over de te 
verstrekken subsidies. de adviseur ontvangt voor zijn werkzaamheden geen bezoldiging.

Uitvoering beleid
het bureau van het NFtK is belast met de uitvoering van het beleid. de dagelijkse leiding is sinds januari 2013 in 
handen van de directeur de heer l.A. Claassen. Als leidraad voor het beleid is een meerjaren beleidsplan 2013-
2017 geschreven. hierin zijn de doelen en de wegen hoe deze te bereiken beschreven. Afhankelijk van de giften 
van onze donateurs zal het beleid langzamer of sneller kunnen worden ingevuld. 
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Bedankt

het bestuur van het NFtK 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

Bedrijven en stichtingen

ook dit jaar is er een aantal bedrijven geweest die vanuit de gedachte maatschappelijk verantwoord ondernemen 
hebben bijgedragen aan de activiteiten van het NFtK
de bedrijven en stichtingen willen als schenker graag onvermeld blijven.

Website

om aan een zo groot mogelijk publiek voorlichting over voeding, beweging en psychosociale begeleiding bij 
kanker te bieden zal in 2013 een nieuwe website worden gebouwd. de technische ontwikkelingen staan niet stil. 
Gebruikersgemak en vindbaarheid van de website zijn erg belangrijk. het is noodzakelijk om deze ontwikkelingen 
te blijven volgen en toe te passen. van Mevr. 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 website te verbeteren. Wij zijn haar hiervoor 
heel erkentelijk. ook heeft zij ons toegezegd om dit zelfde te willen doen voor de bouw van de nieuwe website.

design van de website is tegen een speciaal tarief aangeboden en invulling gegeven door Strijbos design.

Acties

Benefietavond tegen Kanker

Muziekliefhebbers, vrienden en familie genoten van een avond vol sfeer met muziek, optimisme, saamhorigheid 
en warmte.

ter nagedachtenis aan Gerrit Molema werd deze avond ingezet in de strijd tegen volksziekte nummer 1. door 
de familie Molema werd in samenwerking met een aantal muzikanten een avondvullend programma in elkaar 
gedraaid. de gasten brachten op deze zeer gezellige avond ook nog een bedrag op van €1100, -. uiteindelijk werd 
het definitieve bedrag €1350,- het geld zal besteed worden aan het curcumine onderzoek.
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Gulle gift medewerkers ING/Nationale Nederlanden

Overhandiging van de schenking van uit het goede-doelenfonds: “Wij & de Maatschappij” van Nationale Nederlanden 
ter grootte van €25.000,-. aan Dr. Heger, afdeling Experimentele Chirurgie van het Academisch Medisch Centrum 
(AMC) te Amsterdam. Het geld zal volledig worden besteed aan het curcumine onderzoek.

dank zij onze donateurs is er dit jaar van € 568.743, - ontvangen.

overlevingskansen vergroten en de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met kanker door aanvullende 
behandelingen gericht op voeding, beweging en welzijn te stimuleren Kan alleen met de steun van al onze 
donateurs.

Namens hen die hierdoor mogelijk een beter leven hebben of zullen krijgen………BedANKt!

Amsterdam, 1 december 2014
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BEGROTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Begroting

2014
€

BATEN

Baten uit eigen fondsenverweving 520.000
Totaal baten 520.000

LASTEN

Besteed aan doelstellingen
Voorlichting 334.755
Wetenschappelijk onderzoek 114.487
Hulpverlening 5.361

454.603

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 45.702

45.702

Beheer en administratie 60.995

Totaal lasten 561.300

Resultaat -41.300

Kengetallen  Begroting
2014

-	 Lasten	beheer	en	administratie	in	%	van	Totaal	lasten 10,9%
-	 Lasten	besteed	aan	doelstellingen	in	%	van	Totaal	lasten 81,0%
-	 Kosten	eigen	fondsenverwing	in	%	van	baten	uit	eigen	fondsenwerving 8,8%
-	 Lasten	besteed	aan	doelstellingen	in	%	van	Totaal	baten 87,4%
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TOELICHTING OP DE BEGROTE STAAT VAN BATEN EN 
LASTEN OVER 2014

Begroting
2014

Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties en giften 520.000

520.000

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling Werving 
baten
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Subsidies en bijdragen (A) − 95.000 − − − 95.000 51.290
Publiciteit en communicatie 200.812 − − 24.188 − 225.000 184.444
Personeelskosten (B) 97.418 14.173 3.899 15.648 44.362 175.500 180.480
Huisvestingskosten (C) 7.771 1.131 311 1.248 3.539 14.000 13.460
Kantoor- en algemene kosten (D) 34.304 4.991 1.373 5.510 15.622 61.800 32.903
Rente (E) -5.550 -808 -222 -892 -2.528 -10.000 -13.727

Totaal 334.755 114.487 5.361 45.702 60.995 561.300 448.850

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.

Begroting
2014

€
Subsidies en bijdragen (A)

Subsidies ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek
VUmc – Panfire-project 95.000

95.000
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Begroting
2014

€
Personeelskosten (B)

Lonen en salarissen 84.000
Sociale lasten 55.000
Pensioenlasten 24.000
Ontvangen ziekengeld −
Overige personeelskosten 12.500

175.500

Bezoldiging van bestuurders
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Personeelsleden
Bij de Stichting zullen in 2014 naar verwachting gemiddeld 2,6 personeelsleden werkzaam zijn (2013: 2,5).

Huisvestingskosten (C)
Huur (inclusief  servicekosten) 14.000

14.000

Kantoor- en algemene kosten (D)

Kantoorbenodigdheden 900
Automatiseringskosten 4.000
Telecommunicatie 1.500
Porti 500
Contributies en abonnementen 700
Onkostenvergoeding bestuur 3.000
Representatiekosten 2.850
Accountantskosten 10.000
Advieskosten 7.500
Verzekeringen 1.800
Bank- en incassokosten 23.000
Overige kantoor- en algemene kosten 6.050

61.800

Rente (E)

Bankrente 10.000
10.000
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JAARREKENING 2013
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(Na bestemming van het resultaat)

31 december 
2013

31 december 
2012

ACTIVA € €

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)
Inventaris 793 1.058

Vlottende activa

Vorderingen (2)
Overige vorderingen en overlopende activa 18.211 22.306

Liquide middelen (3) 844.215 920.008

863.219 943.372
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31 december 
 2013

31 december 
2012

PASSIVA € €

Reserves en fondsen (4)
Continuïteitsreserve 300.000 300.000
Overige reserves 395.766 275.873

695.766 575.873

Langlopende schulden (5)
Subsidieverplichtingen 133.624 254.435

Kortlopende schulden  (6)
Kortlopend deel van de subsidieverplichtingen − 47.611
Schulden aan leveranciers en 
handelkredieten 257 22.621
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 6.940 7.691
Overige schulden en overlopende passiva 26.632 35.141

33.829 113.064

863.219 943.372
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

2013 Begroot 2012
€ € €

BATEN

Baten uit eigen fondsenverweving (7) 568.743 483.000 533.268
Totaal baten 568.743 483.000 533.268

LASTEN

Besteed aan doelstellingen (8)
Voorlichting 292.916 331.203 209.804
Wetenschappelijk onderzoek 58.500 23.904 99.435
Hulpverlening 4.734 6.576 4.859

356.150 361.683 314.098

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 38.830 46.495 51.059

38.830 46.495 51.059

Beheer en administratie 53.870 74.822 75.162

Totaal lasten 448.850 483.000 440.319

Resultaat 119.893 − 92.949

Resultaatbestemming
Toevoeging aan overige reserves 119.893 − 92.949

119.893 − 92.949

Kengetallen 2013 Begroot 2012
-	 Lasten	beheer	en	administratie	in	%	van	Totaal	lasten 12,0% 15,5% 17,1%
-	 Lasten	besteed	aan	doelstellingen	in	%	van	Totaal	lasten 79,3% 74,9% 71,3%
-	 Kosten	eigen	fondsenverwing	in	%	van	baten	uit	eigen	fondsenwerving 6,8% 9,6% 9,6%
-	 Lasten	besteed	aan	doelstellingen	in	%	van	Totaal	baten 62,6% 74,9% 58,9%
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KASSTROOMOVERZICHT 2013
(Volgens de indirecte methode)

2013 2012
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat                             
119.893 92.949

Aanpassing voor subsidies 41.290 80.000
Aanpassing voor afschrijvingen 265 265

161.448 173.214
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 4.095 19.269
Mutatie in kortlopende schulden (exclusief
subsidieverplichtingen) -31.624 -34.379

-27.529 -15.110
Kasstroom	uit	bedrijfsoperaties	 133.919 158.104

Betaalde subsidies -209.712 -203.129
-209.712 -203.129

Kasstroom uit operationele activiteiten -75.793 -45.025

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa − -1.323
Kasstroom uit investeringsactiviteiten − -1.323

Mutatie geldmiddelen -75.793 -46.348

Samenstelling geldmiddelden

Liquide middelen 1 januari 920.008 966.356
Mutatie geldmiddelen

-75.793 -46.348

Geldmiddelen per 31 december 844.215 920.008
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

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.

Verslaggeving

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving voor fondsenwervende instellingen (Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen, RJ 650).

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf  
het moment van ingebruikneming.

Afschrijving          %

Actief
    
Inventaris            20%      

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering 
gebracht. Deze voorziening wordt bepaald op basis van individuele boordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien zij niet ter vrije beschikking staan, 
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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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 €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 de doelstellingen van het Fonds.
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GRONDSLAGEN VOOR 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 verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen. 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.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET 
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

Inventaris
Boekwaarde	per	1	januari	2013

Aanschaffingswaarde 31.589
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -30.531
Boekwaarde 1.058

Mutaties

Investeringen −
Afschrijvingen -265

-265

Boekwaarde	per	31	december	2013

Aanschaffingswaarde 31.589
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -30.796
Boekwaarde per 31 december 2013 793

Vlottende activa

31-12-2013 31-12-2012
€ €

2. Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen rente 11.789 10.603
Pensioenen 3.474 −
Waarborgsom 2.948 2.948
Vooruitontvangen facturen − 8.584
Overige vorderingen − 171

18.211 22.306

Onder de opgenomen vorderingen bevindingen zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.
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31-12-2013 31-12-2012
€ €

3. Liquide middelen  

ING Bank N.V. (betaalrekeningen) 21.437 61.132
ING Bank N.V. (donatierekeningen) 22.592 13.103
ING Bank N.V. (spaarrekeningen) 800.187 845.673

844.215 920.008

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het Fonds.

PASSIVA

4. Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 300.000 300.000
Mutaties − −
Stand per 31 december 300.000  300.000

Overige reserves
Stand per 1 januari 275.873 182.924
Resultaatbestemming boekjaar 119.893 92.949
Stand per 31 december 395.766 275.873

5. Langlopende schulden

Subsidieverplichtingen
1 – AMC – gastroenterology – dentrische cellen − 47.611
2 – AMC – werking van Betulinezuur bij Kanker – vervolgstudie 12.334 98.315
3 – AMC – PDT − 76.120
4 – AMC – vervolgonderzoek Curcumine
5 – AMC – vervolgonderzoek Curcumine

80.000
41.290

80.000

133.624 302.046
Kortlopend	deel	van	de	subsidieverplichtingen	(1	jaar)
1 – AMC – gastroenterology – dentrische cellen − 47.611

47.611

Langlopend deel van de subsidieverplichtingen (2 tot 5 jaar) 133.624 254.435
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6. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren 257 22.621

31-12-2013 31-12-2012
€ €

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 6.940 7.691

6.940 7.691

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiegeld 4.959 −
Bankrente en -kosten 2.232 −
Accountants- en administratiekosten 14.205 19.263
Juridische en fiscale advieskosten 1.906 13.242
Overigen 3.330 2.636

26.632 35.141

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen	onroerende	zaken

Door de stichting zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan tot en met 31 september 2015 
terzake van huur van bedrijfsruimte. De totale huurlast inclusief  servicekosten bedroeg over 2013             
€ 13.392.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

2013 Begroot 2012

7. Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften 568.743 483.000 533.268
568.743 483.000 533.268

Analyse	van	de	verschillen	tussen	de	werkelijke	cijfers	en	de	begroting

•	 De aard van donaties en giften maakt het lastig tot een goede begroting te komen. In 
overeenstemming met de principes van voorzichtigheid wordt deze post daarom 
conservatief  begroot. Verwacht was een daling van de donaties en giften als gevolg van 
de opbouw van het donateursbestand, economische vooruitzichten en het verslechterde 
imago van fondsenwervende instellingen door incidenten en de berichtgeving daarover 
in de media. Wij zijn dan ook verheugd dat onze inspanningen tot een goede respons van 
onze donateurs hebben geleid.

8. Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Doelstelling Werving 
baten
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Subsidies en bijdragen (A) 10.000 41.290 − − − 51.290 − 85.000
Publiciteit en communicatie 164.616 − − 19.828 − 184.444 187.000 160.153
Personeelskosten (B) 100.183 14.575 4.009 16.092 45.621 180.480 211.500 151.861
Huisvestingskosten (C) 7.472 1.087 299 1.200 3.402 13.460 13.600 13.123
Kantoor- en algemene kosten 
(D)

18.264 2.657 731 2.934 8.317 32.903 82.900 48.891

Rente (E) -7.619 -1.109 -305 -1.224 -3.470 -13.727 -12.000 -18.709

Totaal 292.916 58.500 4.734 38.830 53.870 448.850 483.000 440.319

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.
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Analyse	van	de	verschillen	tussen	de	werkelijke	cijfers	en	de	begroting
•	 De werkelijke subsidies en bijdragen waren op nihil begroot. Echter, besloten is om ultimo 

2012 ontvangen giften ad €41.290 alsnog voor het subsidiëren van lopende onderzoeken 
aan te wenden.

•	 De kosten voor publiciteit en communicatie bestaan uit de kosten voor de directe mailings 
en nieuwsbrieven welke wij periodiek naar onze donateurs sturen. Deze kosten vertonen 
een relatief  stabiel beeld en de werkelijke cijfers verschillen daarom ook nauwelijks van de 
begroting.

2013 Begroot 2012
€ € €

Subsidies en bijdragen (A)

Subsidies ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek
AMC – vervolgonderzoek Curcumine 41.290 − 80.000

41.290 − 80.000

Subsidies ten behoeve van voorlichting
Stichting Gezondheid-Actueel 10.000 − 5.000

10.000 − 5.000

Personeelskosten (B)

Lonen en salarissen 158.798 156.000 116.705
Sociale lasten 29.731 25.000 21.568
Pensioenlasten 11.608 18.000 11.304
Ontvangen ziekengeld -21.596 − -171
Overige personeelskosten 1.939 12.500 2.455

180.480 211.500 151.861

Analyse	van	de	verschillen	tussen	de	werkelijke	cijfers	en	de	begroting
•	 De werkelijke personeelskosten zijn lager dan de begroting doordat er als gevolg van de 

arbeidsongeschiktheid van een medewerker in de periode 1 januari tot en met 31 juli een 
uitkering van de ziekteverzuimverzekering heeft plaatsgevonden. Deze uitkering was niet 
meegenomen in de begroting.

Bezoldiging van bestuurders
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Personeelsleden
Bij de Stichting waren in 2013 gemiddeld 2,5 personeelsleden werkzaam (2012: 2,2).
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2013 Begroot 2012
€ € €

Huisvestingskosten (C)

Huur (inclusief  servicekosten) 13.460 13.600 13.123
13.460 13.600 13.123

Analyse	van	de	verschillen	tussen	de	werkelijke	cijfers	en	de	begroting
•	 De werkelijke huisvestigingskosten zijn lager dan de begroting doordat de door de 

verhuurder toegepaste indexatie lager was dan wat werd verwacht. 

Kantoor- en algemene kosten (D)

Kantoorbenodigdheden 385 900 1.406
Automatiseringskosten 5.774 3.000 5.958
Telecommunicatie 1.827 1.500 2.105
Porti 324 1.000 200
Contributies en abonnementen 364 1.200 1.629
Onkostenvergoeding bestuur 1.632 3.000 918
Representatiekosten 222 1.100 14.288
Accountantskosten 7.968 26.000 19.146
Advieskosten 2.811 5.000 171
Verzekeringen 1.937 1.900 1.756
Bank- en incassokosten 9.126 27.500 1.051
Overige kantoor- en algemene kosten 533 10.800 263

32.903 82.900 48.891

Analyse	van	de	verschillen	tussen	de	werkelijke	cijfers	en	de	begroting

•	 De aard van kantoor- en algemene kosten maakt het lastig tot een goede begroting te 
komen. In overeenstemming met de principes van voorzichtigheid wordt deze post 
daarom conservatief  begroot. Verwacht was een stijging als gevolg van reguliere indexatie 
en veranderingen in de organisatie. Doordat de reguliere indexatie lager was dan wat werd 
verwacht en de uitvoering van het beleid om de kantoor- en algemene kosten zoveel als 
mogelijk te reduceren erg succesvol is gebleken liggen de werkelijke kantoor- en algemene 
kosten aanzienlijk lager dan de begroting.

 
   

2013 Begroot 2012
€ € €

Rente (E)
Bankrente 13.727 12.000 18.709

13.727 12.000 18.709
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Analyse	van	de	verschillen	tussen	de	werkelijke	cijfers	en	de	begroting
•	 Doordat de bankrente afhankelijk is van ontwikkelingen van de marktrente maakt dit het 

lastig om tot een goede begroting te komen. In overeenstemming met de principes van 
voorzichtigheid wordt deze post daarom conservatief  begroot. Verwacht was een daling 
van de marktrente. Doordat de daling kleiner was dan wat werd verwacht is de ontvangen 
bankrente hoger dan wat was begroot.

  

OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Het bestuur is voornemens om het resultaat over 2013 € 119.893 toe te voegen aan de overige reserves. 
Vooruitlopend op het formele bestuursbesluit hiertoe is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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