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BESTUURSVERSLAG
de Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker, voor onderzoek naar reguliere en aanvullende therapieën is 
opgericht op 8 maart 1999. dit jaarverslag betreft de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011. 
het Fonds is gevestigd op het WG Plein 187, 1054 NK in Amsterdam. ingeschreven in het register van de 
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossier nummer 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 in 2007 door de Belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende instelling (ANBi).

Samenstelling van het bestuur
het bestuur bestond in 2011 uit:

voorzitter:  drs. d.M. vedder, Amstelveen; is in januari 2011 als voorzitter 
en bestuurder na tien jaar teruggetreden.

voorzitter vanaf januari 2012 drs. r.C.A. Kleinegris, den haag 
het lid: J. van der oord, Middenmeer
het lid: W. tahboun, MSc, den haag
vanaf mei 2011 het lid: K. rozendaal, den haag 

de bestuursleden hebben geen professionele binding met de Stichting. zij ontvangen geen bezoldiging voor de 
bestuursfunctie maar wel een vergoeding voor de gemaakte onkosten.
de bestuursleden hebben allen een verklaring van onafhankelijkheid getekend en hebben geen persoonlijke of 
financiële belangen bij het Nationaal Fonds tegen Kanker. 
de heer vedder is bijna vanaf de oprichting van het fonds in 1999 tot aan januari 2011 voorzitter geweest 
van het bestuur van het fonds. het zittende bestuur dankt de dirk vedder voor zijn inzet en werk voor het 
Nationaal Fonds tegen Kanker.

het bestuur wordt in haar beslissingen voor het toekennen van subsidie bijgestaan door de leden van de 
Wetenschappelijke raad van het fonds én door de arts in dienst van het fonds. de Wetenschappelijke raad 
 adviseert het bestuur omtrent te verstrekken subsidies. de leden van de wetenschappelijke raad ontvangen 
voor hun advieswerkzaamheden eveneens geen bezoldiging.

de Wetenschappelijke raad bestond in 2011 uit:

•  e. valstar, den haag, moleculair bioloog en arts

de relatie tussen bestuur en Wetenschappelijke raad is nader beschreven in het huishoudelijk reglement van 
het fonds.
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Het jaar �011 

Dankzij onze donateurs is dit jaar weer 
veel bereikt voor de kankerpatiënt

Vernieuwde website
in 2010 is er een nieuw logo ontworpen en zijn de uitingen van het fonds gemoderniseerd. ook is er toen 
aangevangen met het ontwerpen van een nieuwe website. dit was nodig omdat de website technisch aan 
vernieuwing toe was. in maart 2011 is een geheel vernieuwde website van www.tegenkanker.nl online gegaan. er 
is veel aandacht geschonken aan het inzichtelijk maken van de grote hoeveelheid informatie voor bezoekers op 
de nieuwe website. de nieuwe website biedt informatie op verschillende niveaus:
• over kanker – wat is kanker etc.
• Speciaal voor kinderen in de basisschool leeftijd zijn pagina’s geschreven met informatie over de ziekte;
• informatie over preventie;.
•  informatie voor kankerpatiënten- over behandelingen- over complementaire behandelingen.
• informatie over subsidiebesteding en subsidie aanvragen;
• informatie over het Fonds, beleidsplan, jaarverslagen etc.

de website heeft een doneerknop en biedt de mogelijkheid aan mensen om hun eigen actie te starten via een 
i-doo-pagina op de website.

het jaar 2011 was een moeilijk jaar wat betreft de inkomsten uit fondsenwerving. er is ten opzichte van 2010 
14% minder geld binnengekomen. in voorgaande jaren was er ook al een dalende trend waarneembaar. ook al 
kent het Nationaal Fonds tegen Kanker een trouwe kern van donateurs blijkt het moeilijk om nieuwe donateurs 
te vinden. het grote aantal bezoekers van de website en de inhoudelijk gunstige reacties hebben zich helaas nog 
niet vertaald in meer donaties. 
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Het realiseren van de doelstellingen in �011
het aantal mensen dat aan kanker is overleden is helaas in 2011 niet afgenomen. dit is enerzijds te wijten aan 
de vergrijzing van de bevolking, anderzijds heeft dit ook nog steeds te maken met ongezonde leefpatronen. 
daarom is ook in 2011 onze voorlichting erop gericht om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de 
mogelijkheden om de risico’s van kanker te verkleinen. dit doen we via nieuwsbrieven, de website en Social 
Media zoals Facebook. Speciale aandachtspunten zijn:
• voeding; 
• beweging;
• lichaamsgewicht;
• overige leefstijlfactoren.

het Nationaal Fonds tegen Kanker heeft tevens de doelstelling om kankerpatiënten 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 fonds 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 fonds, in lijn met het 
overheidsbeleid, om zoveel mogelijk de grotere en meer gespecialiseerde behandelcentra te bezoeken. het 
fonds adviseert 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 fonds 
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.

Belangenbehartiging van kankerpatiënten
de Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker biedt ondersteuning aan kankerpatiënten door het behartigen van 
- en aandacht te vragen voor - de noden van kankerpatiënten. van groot belang voor patiënten is inzicht in 
de kwaliteit van individuele behandelaars; welke apparatuur in ziekenhuizen aanwezig is ter ondersteuning van 
operaties etc. het Nationaal Fonds tegen Kanker zet zich in om deze gegevens publiek toegankelijk te krijgen.

De doelstelling: het financieren van wetenschappelijk onderzoek
helaas sterven er nog steeds ieder jaar teveel en te jonge mensen aan kanker en helaas nog vaak met een 
lijdensweg. het Nationaal Fonds tegen Kanker wil er voor zorgen dat mensen met kanker zoveel mogelijk 
kwaliteit van leven hebben. de ontwikkeling van medicijnen die wel de tumor doden maar niet het lichaam 
en haar functies verder aantasten is een belangrijke doelstelling van het fonds. daarom wil zij 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. 
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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.

Uitvoering beleid
het bureau van het Fonds 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 
geschreven. hierin zijn de doelen en de wegen hoe deze te bereiken beschreven. in het beleidsplan zijn doelen 
geformuleerd maar door de economische crisis zijn de in het beleidsplan gestelde doelen niet altijd haalbaar 
gebleken. daarom zijn deze jaarlijks realistisch bijgesteld.

Voorlichting
voorlichting wordt zowel schriftelijk, telefonisch als via het internet gegeven. 
het Fonds beschikt over een website boordevol betrouwbare voorlichting voor kankerpatiënten. de website is 
te vinden op www.tegenkanker.nl. in 2011 waren er 122.000 unieke bezoekers en deze bezoekers hebben samen 
ruim 480.000 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 Fonds 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 Nationaal Fonds tegen Kanker heeft een Facebookpagina waarop wekelijks updates worden gezet. in ieder 
geval worden er wekelijks groenterecepten opgeplaatst 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.

�
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Nieuwsbrieven
in 2011 is een ‘Nieuwsbrief voor donateurs’ ontwikkeld. in deze Nieuwsbrief staat veel informatie over preventie 
van kanker, nieuwtjes en voorlichting over voeding en nieuws uit de gefinancierde onderzoeken.
er zijn twee ‘Nieuwsbrieven voor donateurs’ verschenen in 2011. hoofdthema in de eerste nieuwsbrief was 
voeding en van de tweede beweging.

daarnaast bracht de Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker de vertrouwde, informatieve Nieuwsberichten uit 
met één onderwerp.

•  Nieuwsbericht nummer 1, februari 2011 

“Kurkuma” – over het gebruik van kurkuma en de preventieve werking van kurkuma tegen kanker. ook 
wordt in deze nieuwsbrief gemeld hoe vooral darmkankerpatiënten als aanvulling op hun voeding kurkuma 
kunnen gebruiken om de immuniteit zoveel mogelijk te versterken.

•   Nieuwsbericht nummer 2, 2011 

“Koolhydraten & Kanker”. Koolhydraten zijn de laatste jaren negatief in het nieuws geweest in relatie tot 
kanker, overgewicht en diabetes type 2. daarom is in deze nieuwsbrief de relatie tussen koolhydraten en 
kanker verhelderd en zijn de koolhydraten in een juist perspectief gezet.
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•   Nieuwsbericht nummer 3, 2011 

“orthomoleculaire behandeling als complementaire behandeling tegen kanker”. voorlichtende nieuwsbrief 
over de mogelijkheden van een orthomoleculaire behandeling en de perspectieven naast een chemokuur of 
bestraling. Wat kan een dergelijke behandeling bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van leven en wat 
zijn de grotere genezingskansen.

•   Nieuwsbericht nummer 4, 2011 

“Borstkanker, er is meer dan bevolkingsonderzoek”. Borstkanker is de meest voorkomende tumor bij vrouwen. 
daarom is jaren geleden het bevolkingsonderzoek ingevoerd als wapen tegen borstkanker. deze nieuwsbrief 
geeft een uitleg over de status van het bevolkingsonderzoek en voorlichting over wat vrouwen zelf nog meer 
kunnen doen om de kans op borstkanker zoveel mogelijk te verkleinen.

•   Nieuwsbericht nummer 5, 2011 

“Groente, de basis onder uw gezondheid!” in dit nieuwsbericht een uitleg wat groente doet voor de 
gezondheid. hoe belangrijk het is om gevarieerd te eten en de uitleg wat de werkzame stoffen in groenten 
zijn en waar ze inzitten.

op Facebook en www.tegenkanker.nl worden ook iedere week groente recepten gezet om mensen zoveel 
mogelijk te stimuleren om gezond te eten.
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Individueel verstrekte informatie
ook dit jaar hebben vele patiënten, familieleden van patiënten en geïnteresseerden de weg naar het Fonds 
gevonden. uit hun vragen blijkt dat zij allen grotendeels goed op de hoogte zijn van wat het Fonds hen kan 
bieden; betrouwbare informatie over complementaire behandelingen. hieruit kan worden geconcludeerd dat 
de bekendheid van het Fonds bij de doelgroep groeit en dat de schriftelijke informatie van het Nationaal Fonds 
tegen Kanker voor belangstellenden in een grote behoefte voorziet. daarnaast wordt het fonds 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 niet voldoende.

Sinds 2007 heeft het Nationaal Fonds tegen Kanker een arts in dienst die individuele medische informatie 
aan patiënten en hun omgeving verstrekt. in het jaar 2011 heeft het Fonds met circa 450 informatievragers 
telefonische gesprekken gevoerd. veel mensen maken gebruik van internet en e-mail om informatie op te 
vragen. in 2011 vroegen circa 1.400 mensen per e-mail informatie. op de meest gestelde vragen, geeft de 
website een antwoord. 
de gestelde vragen hebben doorgaans betrekking op: 
 
•  Diëten en voeding voor kankerpatiënten. 

Patiënten hebben naast de therapie van het ziekenhuis of specialist de behoefte ook zelf daadwerkelijk 
een bijdrage te leveren aan hun behandeling. het fonds wijst hen dan op de mogelijkheid van de 
voedingsmethode van zowel dr. houtsmuller als dr. Moerman. dikwijls wordt hen de folder “voedingsadvies 
voor kankerpatiënten” toegestuurd. ook algemene vragen over wat nu precies gezonde voeding is of over 
specifieke voedingsstoffen, komen veel voor. 

•  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 fonds 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 
fonds 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. 
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•  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 fonds 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 fonds geeft de adressen door van instituten die zich bezighouden met de psychische 
problematiek van kankerpatiënten.  
het fonds 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 Fonds 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 
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 Fonds. Mede door de kleinschaligheid van het Fonds is het mogelijk de klantcontacten op 
een persoonlijke én professionele wijze te behandelen. 
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SUBSIDIES 

het Fonds 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 fonds subsidieert daarom diverse informatiebronnen 
voor kankerpatiënten buiten de informatie die het zelf als fonds geeft. ook psychosociale ondersteuning en 
patiëntenbelang komt voor subsidiëring in aanmerking omdat dit eveneens de kwaliteit van leven voor mensen 
met kanker ondersteunt.

in totaal is in 2011 € 262.929,- aan subsidies uitbetaald. 
het Nationaal Fonds tegen Kanker ontvangt ieder jaar vele subsidie aanvragen. deze aanvragen worden 
zorgvuldig bestudeerd en getoetst op de selectiecriteria. de aanvragen worden doorgaans aangevraagd voor 
het salaris van een of meerdere wetenschappelijke onderzoekers met de bijkomende kosten voor enige jaren. 
de hoogte van de gemiddelde aanvraag ligt daarom meestal rond de € 300.000,-. in 2011 is er onvoldoende 
geld binnengekomen om zo’n subsidie voor een wetenschappelijk onderzoek te kunnen toezeggen. de 
financiën lieten het niet toe om een dergelijk financiële verplichting voor de garantie van de salarissen van de 
wetenschappelijke onderzoekers te kunnen geven. daarom is besloten het bedrag dat voor subsidie in 2011 
beschikbaar is, door te schuiven naar de subsidieronde in 2012.

In �011 toegekende subsidie

Wetenschappelijk onderzoek

Subsidiëring van het uitbrengen van proefschriften 

het Nationaal Fonds tegen Kanker ondersteunt ieder jaar een aantal promovendi die onderzoek naar kanker 
hebben verricht met een subsidie voor het drukken en verspreiden van hun proefschrift. Promovendi wijden 
over het algemeen enige jaren van hun leven aan onderzoek aan een universiteit tegen een bescheiden salaris. 
de kosten voor het drukken en verspreiden moeten zij zelf betalen en drukt zwaar op hun budget. Middels het 
verstrekken van deze subsidie hoopt het fonds het wetenschappelijk onderzoek naar kanker verder te stimuleren.

Proefschriften waarvan de uitgave mede is gefinancierd door de Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker: 

• T.M. van Ginhoven – erasmus universiteit rotterdam, “Beneficial Effects of Preoperative Dietary Restriction”.

• M.M. Heinen – universiteit van Maastricht, “lifestyle factors and risk of pancreatic cancer”.

•  A.C. Schmitz – universiteit utrecht, “Towards MRI-guided High Intensity Focused Ultrasound of breast cancer”.
 
•  R.R. de Vries – vu Amsterdam, “The surgical management of invasive bladder cancer”. 
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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 fonds ook organisaties die op een relevante, doch 
andere wijze informatie bieden dan het fonds zelf als organisatie doet.
in 2011 is een subsidie aan de St. Gezondheid Actueel toegekend voor de exploitatie van de website  
 www.kanker-actueel.nl 

Gepubliceerde wetenschappelijke artikelen in 2011 uit studies gefinancierd door de Stichting Nationaal Fonds 
tegen Kanker:

•  John J.l. Jacobs, dainius Characiejus, radosveta tomova, Jaroslaw Baran, Jan Bubenik, Marek zembala, zahary 
Krastev, rik. J. Scheper, Graham Pawelec and Willem den otter; 
“Local, rather than systemic immunotherapy has therapeutic efficacy against metastasized cancer”. trends in 
Cancer vol. 7, 2011

•  r. Bezemer, d.J. Faber, e. Almac, J. Kalkman, M. heger, C. ince, “Evaluation of multi-exponential curve fitting 
analysis of oxygen-quenched phosphorescence decay traces for recovering microvascular oxygen tension 
histograms.” Medical and Biological engineering and Computing, 48;1233-1242:2010. 2011

•  Mullauer FB, van Bloois l, daalhuisen JB, ten Brink MS, Storm G, Medema JP, Schiffelers rM, Kessler Jh. 
“Betulinic acid delivered in liposomes reduces growth of human lung and colon cancers in mice without 
causing systemic toxicity.” Anticancer drugs. 2011 Mar; 22(3):223-33.

1�
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FINANcIEEL JAARVERSLAG

van iedere binnengekomen euro is in 2011 10,4% aan fondsenwerving uitgegeven. de uitgaven voor beheer 
en administratie waren in 2011 tamelijk hoog omdat er relatief veel geld is uitgegeven voor de beëindiging 
van het contract met St. united organisations health Care oostenrijk/zwitserland (uohC) en aan juridisch 
advies. het besluit om de relatie met uohC te verbreken was omdat het fonds niet voldoende in staat was om 
de kosten waartoe zij contractueel verplicht was voldoende in de hand te houden. in de afgelopen jaren is de 
schaalgrootte van het Nationaal Fonds tegen Kanker gekrompen en om een verantwoorde bedrijfsvoering ook 
in de toekomst te kunnen handhaven is besloten deze relatie te beëindigen. het Nationaal Fonds tegen Kanker 
bespaart hier in de komende jaren veel kosten mee. de kosten voor deze beëindiging zijn eenmalig en volledig 
in 2011 afgeboekt zodat deze geen financiële belasting vormen voor de komende jaren.

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 depositorekening aangehouden. de depositorekening 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 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, 16 juli 2012

drs. C.M. Buijs, directeur
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