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BESTUURSVERSLAG
1.

INLEIDING

1.1

VOORWOORD

Beste lezer,
Wat hebben we veel energie mogen voelen in het jaar 2014. Door de inzet van honderden
lotgenoten, vrijwilligers, donateurs en deelnemers hebben wij een goed jaar achter de rug.
Wij danken al deze mensen die zoveel betrokkenheid en enthousiasme tonen met onze
missie. Die hoop willen omzetten in genezing.
Het was ook een roerig jaar, goede doelen worden keer op keer in een kwaad daglicht
gesteld, omdat bestuurders het vertrouwen van de donateur schaden. Ondanks dat wij juist
zo open en transparant mogelijk communiceren, raakt deze negatieve publiciteit ook onze
donateurs. Steeds weer opnieuw moeten wij het vertrouwen winnen van velen. Dit jaar
heeft het gemaakt dat wij minder deelnemers hadden bij een aantal evenementen, dat wij
daardoor minder inkomsten kregen en dus minder konden besteden aan onze missie;
onderzoek. Dat is jammer, want onze vrijwilligers werken juist zo hard.
Persoonlijk was het voor ons gezin ook een zwaar jaar, vanwege de wakkere
hersenoperatie van mijn echtgenoot Nico Faaij. Omringt door bezorgdheid en steun uit vele
hoeken en van veel lotgenoten wisten wij ons ook hier weer doorheen te slaan. Wel wordt
door eigen beleving pijnlijk duidelijk dat er nog op veel meer fronten, dan alleen onderzoek,
hulp nodig is binnen de behandeling van een hersentumorpatiënt. Aandachtsgebieden als
epilepsie, revalidatie, nazorg, niet aangeboren hersenletsel (NAH), hebben ook hulp nodig.
Waar mogelijk bied ik ook hier mijn diensten aan.
Uitgangspunt bij al onze activiteiten blijft een zo hoog mogelijke besteding van donatie
gelden ten behoeve van onderzoek. Wij zijn er trots op de bereikte resultaten en dat we dit
realiseren zonder medewerkers in dienst te hebben.
Met waardering kijken wij terug op het jaar 2014.
Wij zullen ons vol overtuiging blijven inzetten.
Met vriendelijke groet,
Klaske Faaij-Hofstee,
voorzitter
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1.2

HET JAAR 2014

0
betaalde medewerkers

4,7 %
besteed aan kosten fondsenwerving

7
onderzoeken gesubsidieerd

7,5 %
besteed aan kosten beheer en administratie

57
vaste vrijwilligers

77 %
aan onze doelstelling besteed

€ 500,00
besteed aan opleiding

€ 1.039,88
besteed aan awareness en voorlichting

€ 571.066,00
besteed aan onderzoek

€ 742.933,81
verzameld

Ontelbare inzet
van lotgenoten, vrijwilligers, donateurs en deelnemers
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1.3

STOPHERSENTUMOREN

In Nederland overlijden vier mensen per dag aan een hersentumor. Bij kinderen die
overlijden door kanker sterven de meeste kinderen (41%) door een hersentumor. Dit
kunnen en mogen wij niet accepteren.
Stichting STOPhersentumoren.nl zet zich daarom sinds haar oprichting op 5 september
2007 in om de achterstanden die zijn opgelopen in de laatste zes decennia
kankerbestrijding in te halen. Wij subsidiëren de meest veelbelovende wetenschappelijke
onderzoeken om de zorg voor hersentumorpatiënten te verbeteren en tot een verhoging
van de genezingskansen te komen. Zodat het krijgen van een kwaadaardige hersentumor
geen uitzichtloze situatie meer is. Om dit mogelijk te maken werven we donaties. Samen
met iedereen die weet wat het betekend om (hersen)kanker te hebben.
De Stichting is een onafhankelijke vrijwilligers organisatie en is opgericht door
hersentumorpatiënt Nico Faaij en zijn vrouw Klaske Hofstee. De Stichting is gevestigd op
het woonadres van dit echtpaar: Hoofdstraat 88, 3972 LC, Driebergen-Rijsenburg en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht (30229982). Het RSINnummer is
8184.43.133.
Ons doel:
“Het onder de aandacht brengen van primaire hersentumoren en de gevolgen van deze
ziekte, alsmede het ondersteunen van onafhankelijk (internationaal) onderzoek en
kennisoverdracht van primaire hersentumoren met als doel te komen tot genezing van
deze ziekte”.

Mijn vrouw Judith heeft sinds 4 jaar een hersentumor.
Wij vinden Stichting STOPhersentumoren.nl een super initiatief. Eindelijk een stichting
die zich inzet voor de genezing van hersentumoren. Het geeft ons hoop die we op dit
moment niet krijgen via de artsen. Hopelijk in de toekomst wel. – Joost Cranenbroek.
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1.4

WAT WILLEN WIJ BEREIKEN?

De activiteiten die het kankerfonds STOPhersentumoren.nl in 2014 zal ontplooien, liggen in
lijn met het beleidsplan. Deze beleidsvisie is in 2013 opgezet voor een periode van drie
jaren. Wij hebben maar 1 speerpunt en dat is het vermeerderen van hersentumor
onderzoek ter bevordering van betere behandeling en genezingskansen van de patiënt. Als
de donateur aan ons zijn geld toevertrouwd weet hij dat het alleen maar besteed zal
worden aan hersentumoren en niet aan andere kankersoorten of andere hersenziekten.
Ons hoofddoel is het werven van fondsen. Zodat er meer uitmuntende hersentumor
onderzoeken kunnen worden gefinancierd. Daarmee zal vooruitgang worden geboekt
in betere zorg en behandeling voor de hersentumorpatiënt. En een inhaalslag worden
gemaakt op de jarenlange verwaarlozing van hersentumoronderzoek in de 20e eeuw.
Wij financieren juist die gerandomiseerde onderzoeken waarvan de top van de neurooncologie overtuigd is dat ze veelbelovend zijn om bij te dragen aan het verlengen van
het leven van de hersentumorpatiënt, dan wel kunnen bijdragen aan het verhogen van de
huidige genezingskansen.
We blijven werken aan het vergroten van de naamsbekendheid voor onze stichting.
Stichting STOPhersentumoren.nl moet onlosmakelijk en geautomatiseerd met
hersentumoren worden verbonden.
We hebben de afgelopen jaren vele bruggen geslagen, tussen de neurologie en
oncologie, tussen hersentumor zorgspecialist en hersentumorpatiënt en tussen deze
beiden met fondsenwerving. We willen deze samenwerking nog hechter maken. De
samenhang verstevigen, omdat wij vinden dat vooruitgang in onderzoek en betere zorg
voor de hersentumorpatiënt voor het grootste gedeelte uit samenwerking bestaat.
1.5

WAT IS (NOG) NIET GELUKT?

Nog steeds is het ons niet gelukt om de overkoepelende bio-informatica database op
te zetten waar iedere hersentumor onderzoeker in het land data en samples uit kan
onttrekken. Wel wordt hier meer en meer over gesproken in verschillende ziekenhuizen en
hebben we een objectieve internationale Nederlandse coördinator op het oog die hierin een
trekkende en leidende rol kan spelen. Nu nog financiering.
Hersentumoren zorgen voor de hoogste sterftecijfers bij kinderkanker. Wij zouden
daarom graag ons bestemmingsfonds voor kinderneuro-oncologie flink zien groeien.
Het fonds heeft in het jaar 2014 wederom nagenoeg geen donaties ontvangen. Dit is
jammer, omdat er iedere week in Nederland een kind sterft door een hersentumor. Van alle
kinderen die kanker krijgen, sterven de meeste kinderen door een hersentumor (41%)
gevolgd door leukemie (26%).
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2

DONATIE BESTEDING

2.1
PROPOSAL CALL
Stichting STOPhersentumoren.nl nodigt onderzoekers en projectleiders jaarlijks uit om een
subsidieaanvraag in te dienen voor mogelijke financiering. Deze jaarlijkse onderzoek ronde
verloopt volgens een terugkerende tijdlijn, waardoor ieder jaar in de internationale
Hersentumorweek (laatste week oktober / eerste week november) de uitreiking van de
cheques voor de gehonoreerde onderzoeksprojecten plaatsvinden.

November - Juli

Augustus

September

Oktober

November

Indienen 

Beoordelen 

Ranking 

Honorering 

Cheque
uitreiking

Wij hebben haast bij de toekenning van de onderzoekprojecten, immers patiënten met een
hersentumor hebben geen tijd te verliezen. De doorlooptijd van onze jaarlijkse
subsidieronde is daarom slechts 3 maanden. De onderzoeker kan het gehele jaar door een
aanvraag bij ons indienen, maar de deadline is jaarlijks op 31 augustus om 23.59 uur. Hier
begint de beoordelingsronde.
In september beoordelen de leden van de Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) de
aanvragen ieder voor zich op wetenschappelijke criteria. Er wordt gekeken naar de
wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoeken; is er vooronderzoek gedaan, deugd het
werkplan, wat is de methode die men wil gebruiken. Is de geformuleerde doelstelling helder
en wat is de impact van het onderzoek. Maar ook het karakter van het onderzoek wordt
beoordeeld; Is het origineel, is het innovatief?
Eind september komt de WAR bijeen. Alle ingestuurde onderzoeksprojecten worden tegen
elkaar afgewogen. Er wordt beoordeeld op beleidscriteria. Wat is de toepasbaarheid voor
de uitvoerbaarheid en voor de genezing of preventie van primaire intra-axiale
hersentumoren. Er volgt een ranking van de ingediende onderzoeksaanvragen.
In oktober volgt de honorering van de onderzoeksprojecten. De wetenschappers dienen
akkoord te gaan met halfjaarlijkse voortgangsrapportages en eindrapportage om doelen te
controleren. De grote evenementen, RideForHope, Bergentocht en Ventoux3 hebben
inmiddels hun jaarlijkse evenement achter de rug. De opbrengsten zijn bekend. Alle
donaties worden gebruikt om zoveel mogelijk onderzoeksprojecten te financieren.
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2.2

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

In 2014 heeft de Stichting STOPhersentumoren.nl zeven subsidies voor nieuw
wetenschappelijk onderzoek toegekend met een totale subsidiesom van € 571.066,00.
Uitgaven aan onderzoek
JAAR
2010
Aantal aanvragen
8
Financiering behoefte 732.370,Aantal onderzoeken
5
gehonoreerd
Totaal bedrag
444.370,toegekende subsidie

2011

2012

2013

2014

10
1.529.808,-

17
2.008.429,-

18
2.239.883,-

23
2.361.501,-

4

6

6

7

592.700,-

596.585,-

710.566,-

571.066,-

Het zevende onderzoek, het Times Counts Project van het UMC Utrecht, hebben wij in
samenwerking met Stichting Zabawas, Lionsclub Pijnacker-Nootdorp en Vrienden van het
UMC Utrecht volledig weten te financieren.
Van
ons
totaal
toegekende subsidie is;
-

-

bedrag

€ 10.000,- geïnvesteerd in
de verlenging van de
aanstelling
van
Dr.
Giovanni Galgano, welke
bezig
is
met
de
ontwikkeling van THG
Fiber
Endoscoop
Biophysics LaserLab en
Neuroscience
Campus
VU/VUmc Amsterdam.

€ 20.000 euro toegekend van prof. dr. Martin Taphoorn MC Haaglanden, vanuit het
bestemmingsfonds Epilepsie. Met dank aan de acties van hersentumorpatiënten
Mike Anthonissen en Fred Verberg.
De in 2013 toegekende subsidie
van
25.000,voor
de
verdubbeling van het kweeklab
Hersentumorcentrum
ErasmusMC Rotterdam is door
het
Hersentumorcentrum
besteed in 2014.
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De onderzoekers brengen STOPhersentumoren.nl ieder halfjaar op de hoogte van de
voortgang van hun gesubsidieerd onderzoeksproject. De toegezegde subsidie wordt in
gedeelten toegekend en uitbetaald en zijn gekoppeld aan deze voortgangsrapportages
welken door de Wetenschappelijke Adviesraad worden beoordeeld op kwaliteit en
voortgang. Deze kwaliteitsbeoordeling doen wij in eigen beheer, omdat wij er zeker van
willen zijn dat iedere toevertrouwde euro van de donateur goed wordt besteed.
2.3
ONDERZOEK OVERZICHT
Stichting STOPhersentumoren.nl is sinds haar oprichting in 2007 druk doende een inhaal
slag te maken om de achterstand in te halen op het gebied van hersenkankerbestrijding.
Decennia lang is onderzoek naar een van de meest kwaadaardigste kankersoorten
verwaarloosd. De vijfjaarsoverleving van de meest kwaadaardige hersentumor (graad 4)
was in 1950 0,3% en nu in 2013 is dit nog steeds 0,3%. Dit moet zo snel mogelijk
veranderen.
Ons enige speerpunt is onderzoek naar primaire hersentumoren. Daarin zijn wij uniek ten
opzichte van andere fondsen. De donateur kan daarom bij ons 100% zeker zijn dat zijn
donatie wordt besteed aan hersentumoronderzoek en niet aan andere kankersoorten of
aan andere hersenziekten. Wij zijn op het gebied van hersenkankerbestrijding de grootste
financier in Nederland.
JAAR ONDERZOEK
2014 Cell cycle synchronization
as adjuvant therapeutic
approach for glioma: hitting
the tumor hard
2014 Deciphering intratumoral
heterogeneity in
glioblastoma by
transitioning from
singleplex to multiplex antiglioma drug response
monitoring
2014 Development of strategies
to enhance viroimmunotherapy of
glioblastoma
2014 Therapy Selection in 3D
Glioma Models using
Novel Organ-on-a-Chip
Technology

WIE
William Leenders,
St. Radboud,
Nijmegen
Myron Best, Pieter
Wesseling, VUmc
Amsterdam.
Martine Lamfers,
Sieger Leenstra,
ErasmusMC
Rotterdam
Martine Lamfers,
R. Debets, D. vd
Hoogen, Clemens
Dirven Erasmusmc
H. Lansz, J. Joore,
Mimetas BV
Martine Lamfers,
Sieger Leenstra,
ErasmusMC
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VOORTGANG

€ 101.150,-

Gestart

€ 50.000,-

Gestart

€ 130.000,-

Gestart

€ 135.900,-

Gestart
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2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2013

The high grade glioma
synergy atlas: Tailored
cocktails selected by
computational connectivity
mapping
Gliomen met genetische
kenmerken van pilocytaire
astrocytomen
The TIME COUNTS
project : Targetting
IKBzeta for Malignant
glioma Eradication :
Cristallography and OMICs
to Uncover Novel
Therapeutic Solutions
Identification of
glioblastoma patients that
benefit from bevacizumab
in a randomized controlled
phase II trial
IDH-mutabole targeting
van laaggradige gliomen
Identification of drug
response profiles for
personalized treatment of
high-grade glioma by
integrated molecular
analysis
Identification of MutationSpecific EGFR inhibitors
"Groeiremming van
hooggradige gliomen door
combinatie-therapie met
MPS1 kinase
enzymremmers"
Therapeutic opportunity of
autophagy inhibition in the
treatment of EGFRvIII
expressing glioblastoma
multiforme

Bart Westerman,
Tom Wurdinger,
Jan Koster ; VUmc
Amsterdam
Pim French
ErasmusMC
Rotterdam
Pierre Robe UMC
Utrecht

Pim French, Martin
van der Bent,
ErasmusMC
Rotterdam
William Leenders,
St. Radboud,
Nijmegen
Sieger Leenstra,
Martine Lamfers
ErasmusMC
Rotterdam

Pim French,
ErasmusMC
Rotterdam
O.v.Tellingen, NKIAVL, Tom
Wurdinger Vumc,
Jos Beijnen
NKI/UU
Kasper Rouschop
UM Maasticht
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€ 75.000,-

Gestart

€ 14.920,-

Gestart

€ 18.246,-

Gestart

€ 68,000.00

Lopend

€ 98,000.00

Lopend

€ 134,450.00

Lopend

€ 107,800.00

Lopend

€ 152,500.00

Lopend

€ 84,316.00

Lopend
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2012

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2011

Expression of HER2 and
other biomarkers in
meningiomas: prediction of
biological behaviour and
potential targets for
therapy?
Preclinical screening to
identify broad-range antiglioma therapeutics

dr. Dieta
Brandsma dr.
Saskia Peerdeman
van het VUmc te
Amsterdam

Tom Wurdinger &
David Noske,
Vumc Amsterdam
+ Umea University
Sweden + Harvard
Medical School,
USA
Determination of optimal
prof. dr. S.
adjuvant drug treatment in Leenstra, prof. dr.
patients with malignant
Stefan Sleijfer,
glioma by mutational
Martine Lamfers
profiling of tumor cells.
ErasmusMC
Rotterdam
In vitro combination finding prof. dr. S.
of kinase inhibitors in
Leenstrra
primary glioma cell cultures ErasmusMC
by means of dynamic
Rotterdam en Jos
kinome profiling.
Joore Pepscope
Rapid and targeted genetic Bastiaan Tops en
profiling of gliomas for
prof. dr. Winette
identification of alternative de Graaf UMC St.
therapeutic options.”
Radboud
Nijmegen
Improving delivery of
William Leenders,
therapeutic compounds to
UMC St. Radboud
invasive glioma.”
Nijmegen
Promising drug
drs. O van
combinations in the
Tellingen, drs. D.
treatment of high-grade
Brandsma NKI /
glioma
AVL en drs. T.
Wurdinger van het
Vumc Amsterdam
Development of clinicallyprof. dr. S.
relevant in vitro and in vivo Leenstra en drs.
models covering the
M. Lamfers van
complete spectrum of low- het ErasmusMC te
and high-grade gliomas.”
Rotterdam
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€ 10.500,00

Lopend

€ 142.000,00

Lopend

€ 91.900,00

Lopend

€ 102.360,00

Lopend

€ 118.000,00

Lopend

€ 131.625,00

Lopend

€ 175.000,00

Lopend

€ 189.000,00

Lopend
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2011

2011

2010

2010

2010

2010

2010

2009

2009

Immunotherapy of
EGFRvIII-expressing
glioblastoma.”

drs. T. Wurdinger
van het VUmc
Amsterdam en drs.
P. van Bergen
€ 145.000,00
Henegouwen van
de Universiteit
Utrecht
CIMP status as a
prof. dr. M. van
predictive marker for
den Bent en drs.
response to PCV
P. French van het
€ 83.700,00
chemotherapy
ErasmusMC te
Rotterdam
Rituximab in Primary
prof. M.J. van den
Central Nervous system
Bent en dr. J.
Lymphoma. A randomized Bromberg van het
€ 106.570,00
HOVON / ALLG
ErasmusMC
intergroup study
Rotterdam
Towards effective
prof. G. Adema en
immunotherapy for
prof. P. Wesseling
€ 100.000,00
glioblastoma
van het UMC St.
Radboud Nijmegen
Overcomtype
drs B. Tops van het
temozolomide tmz
UMC St. Radboud
€ 98.000,00
resistance in glioma
Nijmegen en dr. T.
Wurdinger VUmc
Sensitizeren van
drs. P vd Stoop en
invasieve gliomacellen
dr. T. Wurdinger van
€ 89.800,00
voor radiotherapie
het VUmc
Amsterdam
Aanschaf van een
Hersentumorcentrum
“Incucyte”
ErasmusMC
€ 50.000,00
Rotterdam
De rol van specifieke
prof. dr. S. Leenstra
‘kinasen’ bij groei gliomen en prof. dr. M.J. van
om te komen tot toeden Bent
passing medicijnen die
ErasmusMC
€ 50.000,00
gericht ingrijpen op de
Rotterdam
stofwisseling van de
tumorcellen.
Focale chromosomale
Dr. J.C. Reijneveld
afwijkingen bij patiënten
en prof. dr. J.E.
€ 50.020,00
met een laaggradig
Heiman VUmc
glioom.
Amsterdam
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Lopend

Afgerond;
resultaat
Jaarverslag
2013

Lopend

Lopend

Afgerond; zie
bladzijde

Lopend

Afgerond

Afgerond;
resultaat
Jaarverslag
2013
Afgerond;
resultaat
Jaarverslag
2013
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Onderzoekers Universiteit
Utrecht, UMC St.
Radboud Nijmegen,
ErasmusMC Rotterdam;

2.4
ONDERZOEK RESULTAAT
Onderzoek heeft veel tijd nodig, vaak 5 – 10 jaar voordat er
resultaten komen. Echter Stichting STOPhersentumoren
investeert juist veel in “vooronderzoek”. Dat is onderzoek
wat nodig is om tot een groot gerandomiseerd
wetenschappelijk onderzoek te komen. Dit voorwerk duurt
meestal “slechts” 1, 2 of 3 jaar. Wat betekend dat wij daarna
meteen weten of een onderzoek resultaat heeft gehad of er
verder in onderzocht moet worden, etc. Hieronder staan de
onderzoeken welke wij hebben gefinancierd waarvan het
resultaat inmiddels bekend is.
2010
Overcoming
temozolomide
(TMZ)
resistance in glioma.
Pathology UMC Nijmegen, Neuro-Oncology Research
Group, Cancer Center Amsterdam
2014

“Stichting
STOPhersentumoren is
van wezenlijk belang voor
ons onderzoek.”

prof. drs. Tom Würdinger verteld;

Wat is er bereikt met de subsidie van
STOPhersentumoren?
Met behulp van een TMZ-resistentiemodel bestaande uit
TMZ-gevoelige en TMZ-resistente cellijnen hebben we
onderzocht wat de mechanismen zijn die ten grondslag
liggen aan TMZ-resistentie in glioblastomen (GBM) en
onderzocht of we kunnen ingrijpen in deze mechanismen
met als doel de behandeling van GBM patiënten te
verbeteren. Via genexpressieprofilering van deze cellijnen,
identificeerden we EFEMP1 als een eiwit betrokken bij TMZresistentie. We lieten zien dat een toename van EFEMP1
expressie is geassocieerd met een TMZ-resistent fenotype,
terwijl een afname van EFEMP1 expressie resulteerde in
een verminderde overleving van de cellen na TMZbehandeling. EFEMP1 kan zijn effect uitoefenen via
verscheidene signaleringsroutes, waaronder de Notchsignaleringsroute.
Remming
van
deze
Notchsignaleringsroute middels de gamma-secretase remmer
RO4929097 zorgde voor een gedeeltelijke verbetering van
de gevoeligheid van GBM cellen voor TMZ. Daarnaast lieten
we zien dat de mRNA-expressie van EFEMP1 correleert
met de overleving van patiënten die behandeld zijn met
TMZ. De resultaten geven aan dat EFEMP1 een potentiële
target is om TMZ-resistentie in GBM teniet te doen.
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Daarnaast hebben we de miRNA-profielen van deze
cellijnen bepaald en vervolgens werden deze profielen
samen met de mRNA-profielen geïntegreerd met behulp
van de netwerkanalysetool mirConnX. We identificeerden
de plant-homeodomain (PHD)-like finger 6 (PHF6) als
potentiële TMZ-resistentiefactor in de TMZ-resistente
cellen. Om te bepalen of PHF6 functioneel betrokken is bij
TMZ-resistentie, hebben we de expressie van PHF6
verlaagd in drie TMZ-resistente subklonen met behulp van
een siRNA tegen PHF6 en hebben we vervolgens de cellen
behandeld met TMZ. Een afname van PHF6 expressie in
combinatie met TMZ-behandeling resulteerde in een
significante toename van celdood in twee van de drie
subklonen.

“Zonder steun van
STOPhersentumoren
kunnen we geen
vervolgonderzoek
aanvragen”.

In samenwerking met Bakhos Tannous (dept. Neurology,
Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School,
Boston, MA, USA) is het TMZ-resistentiemodel van TMZgevoelige en TMZ-resistente GBM cellijnen gebruikt om
therapeutische middelen te identificeren die GBM cellen
gevoeliger kunnen maken voor TMZ. Middels een
drugscreen, identificeerden we hydroxyurea (HU) als een
potentiële ‘TMZ-sensitizer’. Verdere evaluatie van HU in
nieuw gediagnosticeerd primair GBM en TMZ-resistent
recidief GBM liet zien dat HU het TMZ-effect op
celoverleving kan versterken, ongeacht de MGMTpromotermethylatiestatus van de cellen. Een beschreven
target van HU is de ribonucleotide reductase subeenheid
M2
(RRM2),
een
enzym
betrokken
bij
nucleotidemetabolisme. Het remmen van dit enzym zou de
novo DNA-synthese kunnen beperken. Knockdown van
RRM2 in combinatie met TMZ liet hetzelfde effect zien op
celoverleving als HU in combinatie met TMZ, namelijk het
effect van TMZ op de GBM cellen werd versterkt. Eerdere
studies tonen aan dat HU een beperkte effectiviteit heeft
als therapeutisch middel voor kwaadaardige gliomen.
Echter, hier laten we voor de eerste keer zien dat HU, in
combinatie met TMZ, potentie heeft als adjuvante therapie
voor GBM patiënten.
Wat betekenen deze resultaten voor de patiënt?
De klinische potentie van de geïdentificeerde targets en
therapeutische middelen zullen verder onderzocht moeten
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worden. Echter voor sommige middelen is de vertaling naar de kliniek al begonnen. Een
klinische studie wordt voorbereid in samenwerking met Massachusetts General Hospital in
Boston waarin het conventionele behandelingsschema voor GBM wordt aangevuld met HU.
Daarnaast wordt de gamma-secretase-remmer RO4929097 getest in een klinische studie
voor nieuw gediagnosticeerde glioompatiënten.
Zonder deze bijdrage zou het niet mogelijk zijn geweest om TMZ-resistentie te
onderzoeken. Ook hebben we een promotie onderzoek succesvol afgerond, de
promovenda zal in oktober promoveren.
2010

Promising drug combinations in the treatment of high grade glioma
dr. Olaf van Tellingen dr. Dieta Brandsma, dr. Jos Beijnen, dr. Tom
Wurdinger NKI / AVL / VUmc

2014

Drs. Olaf van Tellingen verteld;

Wat is er bereikt met de subsidie van STOPhersentumoren?
Het subsidiegeld is besteed aan onderzoek om de potentie van nieuwe
combinatietherapieën voor de behandeling van hoog-gradige gliomen (glioblastoom; GBM)
te onderzoeken.
Hoog-gradige gliomen zijn zeer slecht te behandelen tumoren en de meeste patiënten
overlijden binnen twee jaar na de diagnose. De afgelopen jaren zijn we heel veel meer te
weten gekomen omtrent de reden waarom lichaamscellen kunnen ontsporen en kunnen
uitgroeien tot kwaadaardige gezwellen. Van belang is te weten dat hersentumoren zich
hierin niet zo heel erg onderscheiden van andere tumoren; d.w.z. dat de factoren die
betrokken zijn bij het ontstaan van hersentumoren ook een rol kunnen spelen bij andere
tumortypes (b.v. borstkanker). Echter, in geval van deze andere tumortypes hebben de
ontdekking van dit soort factoren ertoe geleid dat er doelgerichte therapieën in ontwikkeling
zijn, die inmiddels ook al een positieve bijdrage leveren in de behandeling van deze
patiënten. Bijvoorbeeld voor mensen met melanoom of bepaalde vormen van borstkanker
zijn er middelen beschikbaar gekomen die de overlevingsduur substantieel verlengen. Voor
patiënten met hersentumoren is dit echter nog toekomstmuziek. Hiervoor zijn verschillende
oorzaken aan te wijzen. Eén van de redenen is dat deze doelgerichte middelen
onvoldoende de hersenen en daarmee de tumorcellen in de hersenen kunnen bereiken.
Een andere reden is dat er meerdere factoren tegelijkertijd ontregeld zijn bij GBM en dat er
dus meerdere middelen in combinatie gegeven zullen moeten worden. Wij voeren ons
onderzoek voor een belangrijk deel in proefdieren (in vivo) uit omdat het helaas zo is dat de
complexiteit van deze ziekte niet goed in een reageerbuis kan worden nagebootst. Onze in
vivo tumormodellen in de muis stellen ons in staat om te zoeken welke combinaties het
meest effectief kunnen zijn en welke middelen hiervoor het best gebruikt kunnen worden
omdat deze wel in staat zijn hun doel (de tumorcel) in voldoende mate te bereiken.
STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2014
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Zoals hierboven beschreven is het doel van onze onderzoeksinspanningen doelgerichte
therapieën te onderzoeken op hun potentie om hersentumoren effectief te kunnen
bestrijden. We hebben laten zien dat heel veel van de nieuwe middelen onvoldoende in
staat zijn om de tumor in de hersenen te bereiken omdat ze worden tegengehouden door
pomp-eiwitten die in de barrière tussen het bloed en de hersenen aanwezig zijn. We
hebben aangetoond dat sommige middelen daar minder last van hebben en daarom wel
effectief kunnen zijn in onze in vivo modellen. We hebben met onze studies o.a.
aangetoond dat de standaardbehandeling voor hoog-gradige hersentumoren, die nu
bestaat uit behandeling met radiotherapie en temozolomide chemotherapie mogelijk
verbeterd kan worden door hieraan ook het middel veliparib (ABT-888) toe te voegen.
Echter, onze gegevens wijzen erop dat dit voordeel waarschijnlijk vooral (of alleen)
patiënten zal betreffen met een hersentumor waarin het gen PTEN inactief is (tgv een
verandering/mutatie of een volledig verlies).
Wat betekenen deze resultaten voor de patiënt?
Onze preklinische studies zijn van belang omdat we hieruit inzicht / informatie kunnen
verkrijgen, die uit studies met patiënten niet of zeer moeilijk te halen zijn. Onze resultaten
geven aan welke middelen de meeste kans maken om de behandeling te verbeteren.
Uiteraard is het wel zo dat positieve resultaten in onze preklinische studies geen garantie
zijn dat deze ook in patiënten zullen werken.
2.5
AWARENESS
Het eerste deel van onze missie staat in het teken van awareness.; “Het onder de aandacht
brengen van primaire hersentumoren en de gevolgen van deze ziekte, …” Wij hebben
hiervoor de afgelopen jaren verschillende middelen aangewend. Het in eigen beheer
uitgeven van de boeken “1500 Hoofdzaken” (2010) en “Joost en het gemene spookje”
(2011). Regionale en nationale uitzending van commercials (2012).
Uitgaven aan Awareness
JAAR
2010
Totaal bedrag
toegekende
€ 0,00
Awareness

2011

2012

€ 25.249,09

€ 184.498,22

2013
€ 12.431,14

2014
€ 1.039,88

SYMPOSIUM
Sinds 2014 organiseert Stichting STOPhersentumoren jaarlijks een symposium waar
wetenschappers hun laatste resultaten van door onze Stichting gefinancierd onderzoek
presenteren en met welke onderzoeken de nieuw gehonoreerde wetenschappers zullen
starten.
Alhoewel een symposium bekend staat als een wetenschappelijk congres, vinden wij dat
juist hersentumorpatiënten en naasten hierbij aanwezig moeten kunnen zijn. Immers wij
willen weten wat er speelt in "hersentumorland" en welke resultaten er behaald worden met
STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2014
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onze donaties. Iedereen is daarom welkom om deze symposia te bezoeken. De
onderzoekers weten dat er leken in de zaal zitten en doen hun uiterste best om over hun
werk te vertellen in Jip en Janneke taal. Ook kun je tijdens het "Meet & Greet" moment ze
nog even persoonlijk vragen stellen.
Ons symposium gaat verder, daar waar Google ophoudt.
Maandag 26 oktober 2015 is ons volgende symposium.
Aanmelden kan via symposium@STOPhersentumoren.nl

“Deze Stichting zorgt voor een betere toekomst voor onze papa.” – Myrthe en Noa Faaij
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2.6
BESTEDING EVENEMENTEN OPBRENGSTEN
Stichting STOPhersentumoren.nl organiseert eigen evenementen om fondsen te werven.
Via de websites RideForHope, Ventoux3 en de Bergentocht wordt een directe koppeling
gemaakt met de rekening van Stichting STOPhersentumoren.nl. Deze manier van werken
is uniek en zorgt voor een 100% transparante wijze van donaties werven. De opbrengst van
de donatiegelden gaan hierdoor voor 100% naar het goede doel.
RideForHope
Opbrengst 2014:
€ 80.688,50
Bankkosten:
€
731,41
-----------------------------------------------------------Beschikbaar voor
Hersentumoronderzoek € 79.957,09
27 oktober 2014 cheque van € 98.000,- voor UMC
St. Radboud Nijmegen (aangevuld met Ventoux3
donaties)
Wegens te weinig deelnemers kon de RideForHope
de organisatiekosten niet dragen vanuit het inschrijfgeld. Stichting STOPhersentumoren.nl
heeft daarom uit de algemene donaties die zij ontvangt voor het jaar 2014 € 20.172,13
bijgedragen in de kosten.
Vanwege tegenvallende deelnemersaantallen en tegenvallende opbrengsten heeft het
bestuur besloten de RideForHope in 2015 in een andere vorm te organiseren. De
RideForHope zal voortaan een eendaags evenement zijn met keuze uit vier routes, van 25,
50, 100 en 200 kilometer. Waarbij de routes langs, voor neuro-oncologie belangrijke,
ziekenhuizen zullen gaan.
Ventoux3
Opbrengst 2014:
€ 311.744,21
Bankkosten:
€ 2.044,68
Organisatie kosten
(niet uit inschrijfgeld)
€
235,67
-----------------------------------------------------------Beschikbaar voor
Hersentumoronderzoek € 309.463,86
27 oktober 2014 cheque van € 150.820,- voor
ErasmusMC Rotterdam en cheque € 50.000,- voor
VUmc Amsterdam en een cheque van € 101.150,voor UMC St. Radboud Nijmegen.
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Bergentocht
Opbrengst 2014:

€ 122.050,11

Bankkosten:
€ 1.829,50
-----------------------------------------------------------Beschikbaar voor
Hersentumoronderzoek € 120.220,61
27 oktober 2014 cheque van € 130.000,- voor
ErasmusMC Rotterdam (aangevuld met algemene
donaties Stichting)
Wegens minder deelnemers dan verwacht kon de Bergentocht de organisatiekosten niet
dragen vanuit het inschrijfgeld. Stichting STOPhersentumoren.nl heeft daarom uit de
algemene donaties die zij ontvangt voor het jaar 2014 € 3.081,54 bijgedragen in de kosten.
BUDDY
Een nieuwe actie van Stichting STOPhersentumoren.nl is de Buddy knuffel. Steeds vaker
kregen wij de vraag om een eigen STOPhersentumoren mascotte. In 2014 hebben wij de
knoop door gehakt en onze eigen knuffel ontworpen en laten maken.
Kinderen hebben met knuffels vaak een bijzondere band. Onze Buddy kan daarom een
grote steun zijn voor een kind. Kinderen beschouwen
onze Buddy vaak als een vriendje waar je op kunt
vertrouwen dat hij gezelschap en steun biedt.
Kinderen praten tegen Buddy om hun verhaal kwijt te
kunnen. Het is een vriendje die hun helpt in periodes
met veel stress of verdriet en met zijn aanwezigheid
veiligheid en geborgenheid geeft.
Onze Buddy past niet door de brievenbus. Dus kun je
hem ophalen op verschillende adressen in Nederland.
Die noemen wij Buddyhuizen. Wij hebben op dit
moment 52 Buddyhuizen. Tweeënvijftig fantastische
vrijwilligers die zorgen dat onze Buddy bij zijn vriendjes komt. Wij zijn ontzettend trots wat
zij het eerste jaar met Buddy al mochten bereiken. Buddy is bezig een plaatjes in het hart te
veroveren van iedereen die een knuffel kan gebruiken.
Opbrengsten / uitgaven aan BUDDY
JAAR
Kosten 12.000 Buddy’s
Opbrengst Buddy
Resultaat Buddy 2014
STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2014
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3.

ALGEMENE INFORMATIE

3.1

Organisatie

- Bestuur
Het voltallige bestuur bestond in 2014 uit:
Mw. K. Hofstee, voorzitter, geen nevenfunctie
Mw. A. Beekes-Matser, penningmeester, actuaris
Dhr. J.W. Domburg, secretaris, gepensioneerd
Mw. M. te Pas, algemeen lid, taxichauffeur.
Mw. S. Holtman, verzorgende
Op bestuurlijke zaken wordt advies gegeven en toezicht gehouden door;
Prof. Dr. C. Dirven, Head of Department Neurochirurgie ErasmusMC Rotterdam.
Volgens de statuten bestaat het bestuur uit ten minste drie personen. De bestuursleden
hebben geen professionele binding met de Stichting. De bestuursleden ontvangen geen
bezoldiging voor de bestuursfunctie. De bestuursleden hebben geen persoonlijke of
financiële belangen bij het fonds. De bestuursleden formuleren criteria voor de benoeming
van bestuursleden en benoemt de leden voor een periode van maximaal vier jaar. De
bestuursleden zijn herbenoembaar. De benoeming van nieuwe leden is mede afhankelijk
van de al aanwezige expertise in het bestuur. De leden van het bestuur werken op
vrijwillige basis. Alleen aantoonbaar gemaakte kosten kunnen worden vergoed.
Het volgende rooster geeft een overzicht van het aan- en aftreden van het bestuur van
Stichting STOPhersentumoren.nl;
NAAM
Klaske
Hofstee
Jan Domburg
Annelies
Beekes
Marja te Pas
Caroline van
den Wijngaard
Susanne
Holtman
Ed Smit

Functie
Voorzitter

In functietreding

Eind functie

5 sept. 2007

nvt

Secretaris
1 dec. 2008
Penningmeest
15 okt. 2013
er
Algemeen
1 mrt. 2012
Algemeen
1 juli 2012
Algemeen
Secretaris

15 mrt. 2014

1 dec. 2012

Herbenoeming

Einde
2e termijn

1 dec. 2012

1 mrt. 2015

15 okt. 2017
1 mrt. 2016
15 mrt.2014
15 mrt. 2018

1 maart 2015 1 mrt. 2019
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- De wetenschappelijke advies raad
Het bestuur wordt bijgestaan door de leden van de Wetenschappelijke Advies Raad van de
Stichting. De Wetenschappelijke Advies Raad adviseert het bestuur van de Stichting
omtrent te verstrekken subsidies. De leden van de wetenschappelijke raad ontvangen voor
hun
advieswerkzaamheden
geen
bezoldiging
en
onkostenvergoeding.
De
Wetenschappelijke Advies Raad bestond in 2014 uit;
Prof. Dr. M.C.H. Donker, voorzitter, directeur Publieke Gezondheid bij het Ministerie van
VWS te Den Haag.
Prof. Dr. S. Leenstra, neurochirurg aan het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg Hoogleraar
Experimentele Neurochirurgische Oncologie Erasmus MC Rotterdam,
Prof. Dr. P. Wesseling, neuro-patholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Hoogleraar
Neuropathologie, in het bijzonder van neuro-oncologische aandoeningen UMC St. Radboud
Nijmegen en VUmc Amsterdam.
Prof. Dr. T. Würdinger, moleculair bioloog neurowetenschapper, VUmc CC Amsterdam
Dr. B. Tops, moleculair bioloog, UMC St. Radboud Nijmegen.
Prof. P. Salomoni, molecular biologic researcher Brian Cross Professorial Research
Associate Samantha Dickson Brain Cancer Unit UCL Cancer Institute at London, United
Kingdom.
Met ingang van 1 januari 2015 legt prof. M.C.H. Donker haar functie neer vanwege einde
termijn.
- Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding van Stichting STOPhersentumoren.nl wordt gevoerd door voorzitter
Klaske Hofstee. Zij wordt bijgestaan in haar taak door de vrijwilliger Nico Faaij, beide
oprichters van Stichting STOPhersentumoren.nl Zij hebben de dagelijkse leiding over de
werkzaamheden en de vrijwilligers van STOPhersentumoren.nl en voeren de plannen uit.
Volgens de administratieve organisatie (AO) is de dagelijkse leiding belast met de
uitvoering van de besluiten van het bestuur. De voorzitter ontwikkelt, in samenspraak met
het bestuur, het te voeren beleid en doet, gevraagd en ongevraagd, voorstellen omtrent de
door het bestuur vast te stellen projecten, jaarplannen en jaarbegrotingen.
De voorzitter is verantwoordelijk voor de voorbereiding en bijeenroeping van de
vergaderingen van het voltallige bestuur, alsmede de Wetenschappelijke Advies Raad,
alsmede voor de uitvoering van de in die vergaderingen genomen besluiten. Zij wordt
daarbij ondersteund door de penningmeester. De voorzitter staat onder toezicht van het
voltallige bestuur. Door middel van rapportages (verslagen en jaarverslag) wordt
verantwoording afgelegd aan het voltallige bestuur.
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- Ambassadeurs
Ambassadeurs geven gezicht aan Stichting STOPhersentumoren.nl. Zij vertellen het
verhaal van de stichting en maken zo voelbaar, zichtbaar en tastbaar waar Stichting
STOPhersentumoren.nl voor staat. Zij stellen geheel vrijwillig hun imago, talent, tijd en
netwerk beschikbaar om de doelstelling van Stichting STOPhersentumoren.nl te
verwezenlijken.
- Alfred Schreuder
- Teun van Vliet
- Frits Naafs, burgemeester Utrechtse Heuvelrug
- Kilian Alofs, jeugdambassadeur
- VIP lounge
Onze VIP lounge kent bekende Nederlanders die onze doelen steun betuigen. Totdat we
een meewerkende ambassadeur hebben trekken we bekende Nederlanders aan middels
onze Very Important Person’s (VIP) lounge.
- Robert Schoemacher
- Hans Klok
- Jan Ykema
- Anky van Grunsven
- Vrijwilligers
Stichting STOPhersentumoren.nl heeft geen collectanten, maar roept de hulp in van
vrijwilligers voor de voornaamste fondsenwervende activiteiten. In 2014 heeft
STOPhersentumoren.nl kunnen rekenen op zo’n 21 vrijwilligers.
3.2

Beleidsuitgangspunten

Het bestuur van Stichting STOPhersentumoren.nl tracht haar doelstellingen te
verwezenlijken door:
- het regelmatig onderhouden van haar website www.STOPhersentumoren.nl en hierop
telkenmale informatie te verstrekken over de gang van zaken van dat moment in haar
streven naar een zo transparant mogelijke bedrijfsvoering.
- algemene bekendheid van de Stichting te verwezenlijken door bezoekers naar haar
website te trekken door middel van het aanmelden en reclameren op andere
internetsites en door drukwerk verspreiding, aanwezigheid op publieksdagen en
reclameren in lokale en landelijke media.
- ondersteuning aan primaire hersentumorpatiënten te bieden door aandacht te vragen
voor de noden van deze hersentumorpatiënten.
- bewustwording te creëren voor het feit dat er voor primaire hersentumoren nog geen
kans op genezing is en dat er een schromelijk tekort is om onderzoeken te financieren.
- gedegen
wetenschappelijk
onderzoek
naar
doeltreffende
primaire
hersentumortherapieën te
initiëren en/of (gedeeltelijk) te financieren. Dit onderzoek zal altijd aan een
gerenommeerd onderzoeksinstituut moeten plaatsvinden.
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3.3
Samenwerking
Om onderzoek naar primaire hersentumoren mogelijk te maken is brede betrokkenheid en
inzet nodig vanuit verschillende partijen. In 2014 is dan ook steeds de samenwerking
gezocht met uitlopende organisaties om onderzoek naar primaire hersentumoren te
stimuleren. Wij danken alle partners voor hun steun. Ziekenhuizen, stichtingen, grote
bedrijven, en ook de vele (kleine) bedrijven, scholen en individuen die met waardevolle
acties een steentje bijdroegen aan onze acties danken wij voor al hun steun.
3.5
Informatie / communicatie
De basiswaarden van Stichting STOPhersentumoren.nl zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en
openheid. Openheid betekent dat alle belanghebbenden geïnformeerd worden over alle
voor hun relevante gegevens van inhoudelijke en financiële aard; betrouwbaarheid
betekent dat de belanghebbenden ervan uit kunnen gaan dat de verstrekte informatie
waarheidsgetrouw is, kwaliteit komt voort uit dat de instelling professioneel en efficiënt
werkt aan het bereiken van het gestelde doel en dat de instelling zich juist en volledig
verantwoordt. Deze basiswaarden leiden de dagelijkse communicatie richting alle
belanghebbenden:
- communicatie naar de pers om informatie te geven over de evenementen, projecten en
doelstellingen van STOPhersentumoren.nl zodoende het geefgedrag te stimuleren;
- communicatie naar gevers (donateurs, sponsors,) door middel van website, nieuwsbrief,
sociale media, en jaarverslag;
- interne communicatie met medewerkers ter ondersteuning van het nemen van
beslissingen;
- communicatie naar ambassadeurs en bestuur ter ondersteuning van woordvoering en het
nemen van beslissingen;
- communicatie met de onderzoekers;
- communicatie richting vrijwilligers zoals beschreven in de vorige paragraaf.
Volgens de statuten stelt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
balans en een staat van baten en lasten op. Het bestuur dient een registeraccountant te
benoemen teneinde de balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken. De
accountant brengt verslag uit van zijn onderzoek aan het bestuur en geeft de uitslag van
zijn onderzoek weer in een controleverklaring. In overeenstemming met de statuten valt het
boekjaar samen met het kalenderjaar.
3.6
Algemeen Nut Beogende Instelling
Stichting STOPhersentumoren.nl is per 1 januari 2008 voor onbepaalde tijd aangemerkt
door de belastingdienst als Algemeen Nut Beoogde Instelling, ANBI.
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“Stichting STOPhersentumoren gaat
verder waar Google ophoudt. We zijn blij met alle steun die wij krijgen als lotgenoten
van deze stichting.” - Richard en Manuela Bijl
3.7
Administratieve zaken
De administratie van de stichting wordt uitgevoerd in eigen beheer met gebruikmaking van
Exact online Advanced boekhoudprogramma. De jaarrekening bestaat uit de balans, de
staat van baten en lasten en de toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten.
Aan Van Ree accountants is opdracht gegeven tot controle van de jaarrekening. De
controleverklaring inzake deze controle is opgenomen onder de Overige gegevens.
3.8
Statutaire voorschriften
Volgens de statuten stelt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een
balans en een staat van baten en lasten op. Het bestuur dient een registeraccountant te
benoemen teneinde de balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken. De
accountant brengt verslag uit van zijn onderzoek aan het bestuur en geeft de uitslag van
zijn onderzoek weer in een controleverklaring. In overeenstemming met de statuten valt het
boekjaar samen met het kalenderjaar.
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3.9
Risicoanalyse
Risico’s zijn “kwade kansen”, onzekere gebeurtenissen in tijd, plaats, omvang en
voorspelbaarheid. Risico’s kunnen de continuïteit van de organisatie bedreigen. Ze moeten
beoordeeld worden naar kans en gevolg. Risico’s kunnen gedempt worden door middel van
maatregelen. Een Stichting alleen maar beoordelen op basis van continuïteitsrisico’s is
onvoldoende. De kernvraag die een maatschappelijk georiënteerde onderneming zich moet
stellen is of zij haar (maatschappelijke) taak op goede wijze vervult. Kwaliteitsmanagement
draait om werkwijzen en afspraken die binnen een organisatie worden gevolgd om effectief
en doeltreffend de doelen van de organisatie te bereiken en zich verder te laten
ontwikkelen. Risicomanagement en kwaliteitsbeleid vertonen een grote mate van overlap.
Bij risicomanagement staat de vraag “waar kan onze organisatie aan kapot gaan?”
centraal, kwaliteitsbeleid richt zich op de onvolkomenheden in de organisatie “wat staat het
niet bereiken van onze doelstellingen in de weg?”.
- Algemeen
STOPhersentumoren.nl heeft in 2008 haar structuur neergezet, de posities van bestuur,
wetenschappelijk adviesraad en toezichthouder ingevuld en een strategisch beleidsplan
opgesteld. Er is sprake van nieuwe elan, de ontwikkeling van de organisatie heeft een
impuls gekregen. Er wordt in korte tijd veel opgepakt. Dit is ook noodzakelijk, want de
(relatief jonge) organisatie heeft nog niet alles op orde. Dat er nu een inhaalslag gaande is,
is vanzelfsprekend een goede ontwikkeling. De rollen van en werkrelaties tussen
toezichthouder, bestuur en (algemeen) management moeten nog aangescherpt worden en
de financiële functies uitgebreid. - de voorzitter brengt veel energie in de organisatie, die
nadrukkelijk verbreed en geborgd moet worden.
- Organisatie
Het besturingsmodel van de organisatie is duidelijk beschreven. De beleidsmatige en
financiële plan- en control cyclus functioneren op bestuurlijk niveau. De formatie van de
stichting is, met de voorzitter, penningmeester en secretaris, 2,2 fte. Dit is voor een
organisatie met een omvang van STOPhersentumoren.nl weinig. Zeker in relatie tot het feit
dat de stichting groeit en dit om aandacht vraagt. Te weinig stafformatie leidt er in z’n
algemeenheid er toe dat kerntaken van de organisatie verwaarloosd worden en de
voorzitter vooral met beleidsvoorbereiding en beheerstaken bezig is.
- Financiën
De financiële positie van STOPhersentumoren.nl is goed. In vergelijking met stichtingen
van ongeveer gelijke omvang scoort STOPhersentumoren.nl over het algemeen iets hoger.
Zeker als naar oprichtingsdatum wordt gekeken. Naar de opvatting van de keurmerken kan
een te hoge bestemmingsreserve
duiden op het oppotten van middelen.
STOPhersentumoren.nl laat zien middels bestemmingsfondsen dat zij dit niet doen en hun
financieel beleid op orde hebben. De financiële functie (het complete financieel beleid en
beheer; qua vormgeving en uitvoering, qua personele bezetting en procesmatig) is matig
ingevuld. Dit is het een na grootste risico voor de organisatie.
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- Marktpositie
Het marktaandeel is 2,5% van het totaal aantal kankerpatiënten. Dat is een relatief kleine
markt waar Stichting STOPhersentumoren.nl zich op dient te focussen. Het is belangrijk
daarbij zichzelf goed in beeld te brengen. Het zichtbaar zijn zien wij als het belangrijkste
risico voor de organisatie. STOPhersentumoren.nl beschikt over een duidelijk profiel en
imago, dat echter effectiever gecommuniceerd kan worden. Veel mensen, waaronder de
eigen doelgroep zijn nog niet op de hoogte van het bestaan van onze Stichting. Daar moet
veranderen in komen door meer Awareness. De communicatie zou veel breder van opzet
moeten zijn.
- Personeel
STOPhersentumoren.nl heeft geen medewerkers in dienst en werkt alleen met vrijwilligers.
De financiële positie van STOPhersentumoren.nl geeft aan dat inzet van vast personeel
mogelijk is. In heel Nederland is niet een stichting te vinden van deze omvang die alleen
nog vaart op de inzet van vrijwilligers. Alhoewel STOPhersentumoren.nl veel diensten uit
handen geeft en een zeer innovatieve administratie heeft opgezet waarbij beheer vanuit
iedere locatie door ieder toegewezen persoon mogelijk is, blijft het punt personeel een
risico voor de organisatie.
- Onderzoekkwaliteit
Met bewuste sturing op onderzoekskwaliteit en resultaten voert STOPhersentumoren.nl in
eigen beheer voorgangsrapportage gesubsidieerde projecten. Het kwaliteitsbeleid wordt
uitgevoerd door de wetenschappelijke adviesraad onder sturing van de voorzitter. Zij
rapporteren de voortgang aan het bestuur om zodoende de kwaliteit van de onderzoeken te
waarborgen en de gewenste resultaten te bereiken. Deze manier van werken geeft direct
inzicht in de onderzoeksresultaten. Voorts blijft de stichting zo in korte lijn verbonden met
de onderzoeker.
- Conclusie
STOPhersentumoren.nl hanteert een proactief beleid betreffende beheersmaatregelen voor
de risico’s. Uitbesteding van evenementen organisatie aan derden, de innovatieve
emailcorrespondentie en administratie online door ieder toegewezen persoon uit te voeren.
Hiermee kan bewust worden gestuurd en bijgestuurd mocht in tijden van hogere werklast
de huidige bezetting niet voldoende blijken te zijn. STOPhersentumoren.nl heeft vanaf
begin oprichting een sterk risicomanagement, echter de tijdspanne tussen concluderen en
implementeren zou korter kunnen zijn om nog minder risico’s te lopen.
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3.10 Exploitatie 2014
Baten worden verkregen uit eigen activiteiten, donateurs (vast en eenmalig) en uit
particuliere en zakelijke sponsoring.
SAMENGEVAT

Realisatie
2014

BATEN
Eigen fondsenwerving
LASTEN
Besteed aan doelstelling
Werving baten
Beheer en administratie
Resultaat boekjaar

Begroting
2014

Realisatie
2013

742.933,81

835.000,00

844.029,07

572.605,88
34.378,25
49.467,39
-------------86.482,29

725.000,00
44.500,00
54.700,00
-------------10.800,00

724.997,14
25.220,47
48.877,57
-------------44.933,89

Het resultaat 2014 wordt als volgt verdeeld:
- onttrekking bestemmingsfonds:
- dotatie continuïteitsreserve
- dotatie bestemmingsreserve bedrijfsvoering:
- dotatie bestemmingreserve doelstelling:

€ 2.475,00€ 6.000,00
€
707,62
€ 82.249,67

“De Stichting is belangrijk om veel geld
op te halen voor onderzoek, maar zeker ook als vraagbaak en lotgenoot contact. ” Herman en Petra Capmans
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Administratie
Wij werken met Exactonline boekhoudpakket, waarbij de online donatiemodule direct
gekoppeld is met onze boekhouding. Ook het beheer van de inkomsten van grote
evenementen ten behoeve van STOPhersentumoren.nl is per evenement ingericht.
Hiermee is het mogelijk geworden met zo weinig mogelijk moeite zoveel mogelijk
transparantheid te kunnen geven. Voor deelnemers en donateurs fijn, maar ook voor het
dagelijkse bestuur omdat daarmee rapportage gemaakt worden die trendanalyse en
stuurinformatie geven.
Communicatie
STOPhersentumoren.nl reageert in meer dan 80% van de gevallen binnen een dag en
probeert binnen 48 uur te antwoorden op al haar email. Mocht er behoefte zijn aan
telefonisch contact dan wordt binnen dit tijdsbestek de aanvrager teruggebeld.
Aanvragen voor diensten en inzet van STOPhersentumoren.nl bestuursleden of
ambassadeurs worden zorgvuldig bekeken. Ze doen dit immers geheel op vrijwillige basis.
Donateurs
Het kost heel veel moeite om voor een groot publiek duidelijk te maken dat blijvende steun
onontbeerlijk is voor ons werk. Dit maakt echter ook dat we zo goed als afhankelijk zijn van
een fluctuerende inkomstenstroom. Van daaruit bepalen wij onze besteding, waarbij
subsidiëring van beloftevolle onderzoeksprojecten voornamelijk in het najaar plaatsvinden.
3.11 Verantwoordingsverklaring 2014
Code goed bestuur voor goede doelen en culturele organisaties
Het bestuur van Stichting STOPhersentumoren.nl onderschrijft de code Goed Bestuur voor
Goede Doelen (code Wijffels). De principes van goed bestuur, waarbij het scheiden van
functies, goed bestuur en verantwoorden voorop staan, zijn verankerd in het
gedachtengoed van STOPhersentumoren.nl en wordt met de huidige bezetting zo goed
mogelijk nageleefd.
Taken en verantwoordelijkheden voltallige bestuur en dagelijks bestuur
Het voltallige bestuur ziet toe op het functioneren van het dagelijkse bestuur en de grote
lijnen van beleidsontwikkeling. Het dagelijkse bestuur is belast met het opzetten, aansturen
en leiden van het kantoor en haar vrijwilligers aldaar en in het land. Tevens is zij
verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid van
STOPhersentumoren.nl ten behoeve van de goede naam en faam van
STOPhersentumoren.nl. Het voltallige bestuur voert controle uit over de financiën en
organisatie. Er is een externe accountant benoemd om de financiële verantwoording te
controleren. De organisatie voldoet aan de criteria van het CBF-keurmerk.
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Benoeming van een lid van het bestuur wordt op voordracht van het bestuur gedaan en
vastgesteld. De leden krijgen geen bezoldiging. Er is een rooster van aftreden opgesteld,
waarbij ook de herbenoemingen voor maximaal een periode zijn aangegeven. De voorzitter
is voor onbepaalde tijd aangesteld door het bestuur. De voorzitter rapporteert tijdens de
bestuursvergaderingen aan het bestuur en de WAR omtrent de voortgang en de realisatie
van de vastgestelde jaarplannen, begroting en onderzoeksprojecten. Het jaarverslag en de
jaarrekening worden door de voorzitter opgesteld en door het voltallige bestuur vastgesteld,
evenals het jaarplan en de begroting. De organisatie evalueert jaarlijks de
onderzoeksprojecten. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de voortgangsrapportage welke
iedere subsidieontvanger kwartaalmatig dient in te sturen. Ook vinden er werkbezoeken
plaats op locatie. Ten minste eenmaal per jaar wordt de stand van zaken rondom de
projecten aan het bestuur gerapporteerd. Het bestuur voert een zelfevaluatie uit.
In 2014 heeft het bestuur, naast regelmatig email- en telefoonoverleg, drie reguliere
vergaderingen gehouden, waarin de voortgang van het strategisch meerjarenbeleidsplan
2013 - 2016, de administratieve organisatie (AO), de rapportages vanuit de boekhouding,
het jaarverslag 2013 en het jaarplan 2015 zijn besproken en goedgekeurd. Voor een goed
verloop van de bestuursvergaderingen is er altijd voorafgaand aan de vergadering een
bespreking tussen de voorzitter en (vrijwillige) organisatoren van evenementen, en indien
nodig met een Wetenschappelijk Advies Raad lid van een zaak die ter vergadering komt. In
2014 hebben het voltallige bestuur en het dagelijks bestuur nauw samengewerkt rondom
een aantal onderwerpen zoals: voortgangrapportages, vrijwilligersbeleid en het al dan niet
uitbesteden van sub taken, vergaande automatisering bij taken van beheer en
administratie, professionaliseringslag, communicatie en beleid.
Taken en verantwoordelijkheden Wetenschappelijke Advies Raad
In 2014 heeft de Wetenschappelijke Advies Raad naast regelmatig email- en
telefoonoverleg, één reguliere vergadering gehouden, waarin de voortgang van de
onderzoeksprojecten, de nieuwe onderzoek aanvragen, de toekomst visie en de nieuwe
call for proposal zijn besproken en goedgekeurd. Voor een goed verloop van de
wetenschappelijke adviesraadvergaderingen is er altijd voorafgaand aan de vergadering
een agenda opgesteld door de voorzitter en worden de subsidieaanvragen minstens twee
weken van te voren toegestuurd aan de raad.
De Stichting en haar WAR zijn zich zeer bewust van de mogelijkheid van
belangenverstrengeling (of de schijn daarvan), zeker gezien het feit dat er weinig neuro
oncologisch onderzoekers zijn die elkaar allemaal kennen en dus deels ook in de WAR
vertegenwoordigd zijn. Daarom zijn de volgende maatregelen genomen:
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•
•

•
•

De voorzitter van de WAR is volledig onafhankelijk en heeft geen eigen belangen in
de neuro-oncologie. Zij bewaakt de zorgvuldigheid van de besluitvorming.
Voorafgaand aan de beoordeling in de WAR wordt van ieder voorstel expliciet
besproken of en hoe de verschillende WAR-leden hierbij betrokken zijn. Wanneer in
de WAR-vergadering een voorstel wordt beoordeeld waarbij een van de leden
betrokken is, dan neemt dit lid niet deel aan de beraadslagingen.
Het voorstel van de WAR wordt voorgelegd aan het bestuur van de Stichting, die
uiteindelijk beslist en zo nog een extra toets uitvoert op de beoordeling.
Zeer belangrijk criterium bij de beoordeling, (conform de ‘call’) is dat het onderzoek
concreet uitzicht moet bieden op behandeling of preventie van hersentumoren. Dat
kan reden zijn om goed onderzoek met een wat fundamenteler karakter een lagere
prioriteit te geven.

Taken en verantwoordelijkheden vrijwilliger
De vrijwilliger handelt overeenkomstig de doelstelling en uitgangspunten van
STOPhersentumoren.nl. De taken worden in overleg met het dagelijkse bestuur en
betrokkene vastgesteld. Het dagelijkse bestuur is dan ook aanspreekpunt voor de
vrijwilligers. STOPhersentumoren.nl kent vrijwilligers welke helpen met de uitvoering van de
organisatie, administratieve krachten, maar de meeste vrijwilligers houden zich bezig met het
organiseren van de evenementen. Voor de verrichtte taken is STOPhersentumoren.nl de
vrijwilliger hiervoor geen betaling verschuldigd.
STOPhersentumoren.nl onderhoudt met regelmaat contact met de vrijwilligers om ze bij te
praten over de geplande activiteiten en de lopende en nieuwe projecten van
STOPhersentumoren.nl. Saamhorigheid, enthousiasme, inzicht in financiële administratie
van de stichting en terugkoppelen van behaalde successen op hersentumorgebied geven
een nodige vorm van beloning die niets te maken heeft met een financiële beloning, maar
maakt mogelijk om ze te ’binden’ aan de stichting.
Kwaliteit van organisatie en activiteiten
STOPhersentumoren.nl doet er alles aan om de kwaliteit van de activiteiten zo hoog
mogelijk te houden. Dit doet STOPhersentumoren.nl door bekwame adviseurs te betrekken
bij de beoordeling en de uitvoering. Kwaliteit is voor STOPhersentumoren.nl
betrouwbaarheid. Alle vrijwilligers zijn zich hier terdege van bewust, zowel in
projectuitvoering en aanvraagbehandeling als in correspondentie en communicatie.
Optimale besteding van de middelen
Wij willen maximale besteding voor onze doelstelling. Onze organisatie groeit daarom ook
nauwelijks, zodat zoveel als mogelijk is van onze financiële middelen worden besteed aan
onze primaire doelstelling. Vastgesteld is dat het percentage kosten fondsenwerving ten
opzichte van de baten eigen fondsenwerving nooit hoger dan CBF-norm van 25% mag zijn.
Het bestuur doet er alles aan dit percentage zo laag mogelijk te houden.
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Relaties met belanghebbenden
STOPhersentumoren.nl heeft een open, eerlijke en correcte dialoog met alle
belanghebbenden, die te verdelen zijn in vrijwilligers, financiers, donateurs, sponsoren,
beneficianten, partners en overheden. Door middel van correspondentie, jaarverslag,
tussentijdse rapportages waar nodig, en invitaties tot de activiteiten van
STOPhersentumoren.nl, houdt STOPhersentumoren.nl de belanghebbenden op de hoogte
en betrokken. Het jaarverslag, de jaarcijfers en de jaarplannen zijn openbaar en staan op
de website. In het jaarverslag worden de werkzaamheden van bestuur en directie uitvoerig
beschreven alsook in de interne reglementen.
STOPhersentumoren.nl heeft als klachtenprocedure binnen 48 uur te reageren. Voor het
jaar 2014 zijn geen klachten geregistreerd.
3.12 Beleggingsbeleid
Stichting STOPhersentumoren.nl tracht zoveel mogelijk volgens de normen code Wijffels
en het CBF te werken. Volgens de CBF criteria worden wij nu al als een middelgrote
stichting betiteld. Dit geeft ons zeer veel vertrouwen dat we op de juiste weg zitten.
STOPhersentumoren.nl wenst geen enkel risico te lopen bij het beleggen van de haar in
goed vertrouwen ter beschikking gestelde gelden. De middelen van STOPhersentumoren.nl
worden in overeenstemming met het bestuursbesluit uitsluitend aangehouden op
rekeningen-courant en spaarrekeningen. Ten minste jaarlijks wordt het rendement op de
liquide middelen beoordeeld.
3.13 Beleid en functie reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Om nu en in de toekomst de continuïteit van Stichting STOPhersentumoren.nl te
waarborgen en contractueel aangegane verplichten na te komen is het nodig dat er
reserves zijn. De hoogte van deze reserve is vastgesteld op minimaal anderhalf jaar de
vaste kosten van de organisatie. Onder de vaste kosten worden verstaan de kosten voor
beheer en administratie kosten en de overige lasten. In 2014 bedragen deze vaste kosten
in totaal € 49.467,39. De continuïteitreserve ultimo 2014 heeft de omvang van € 66.000,00.
Bestemmingsreserve doelstelling
De bestemmingsreserve doelstelling bedraagt ultimo 2014 € 211.898,02, waarbij de stand
ultimo 2013 € 129.648,35 was. Overschotten of tekorten worden, conform de in het
verleden gevolgde gedragslijn, gecompenseerd in de begrotingen van volgende jaren.
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3.14 Kengetallen
JAAR
Totaal bestedingen aan
de doelstelling gedeeld
door het totaal van de
baten
Totaal bestedingen aan
de doelstellingen
gedeeld door het totaal
van de lasten
Kosten van eigen
fondsenwerving gedeeld
door de baten uit eigen
fondsenwerving
(Volgens CBF keurmerk
mag dit maximaal 25%
zijn)
Kosten beheer en
administratie gedeeld
door het totaal van de
lasten

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

Realisatie
2012

Realisatie
2011

77,1%

86,8%

86%

94%

93%

87,2%

88%

91%

90%

89,5%

4,7%

5,4%

3,0%

4,9%

5,6%

7,5%

6,6%

6,1%

4,9%

5,1%

Helaas is deze specifieke stichting bittere noodzaak en
daarom een super initiatief – Pieter van Dijk, patiënt.
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4

BEGROTING 2015

In Euro

Begroting
2015
€
Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties
Sponsoring evenementen
Baten uit beleggingen
Som der baten

250.000,00
550.000,00
10.000,00
-------------810.000,00

Lasten
Besteed aan doelstellingen

750.000,00

Kosten eigen fondsenwerving
Vrijwilligersvergoeding
Kosten evenementen
Reclamekosten
Beheer en administratie
Huisvesting
Telefoonkosten
Automatiseringskosten
Kantoorbenodigdheden
Bestuurskosten
Reis- en vergaderkosten
Administratiekosten
Bankkosten
Accountantskosten

3.500,00
10.000,00
25.000,00
-------------38.500,00
25.000,00
1.200,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00
5.500,00
3.500,00

7.000,00
3.500,00
-------------59.700,00
-------------848.200,00
-------------38.200,00-

Som der lasten
Overschot (ten laste van bestemmingsreserve)

========
In % van baten uit eigen fondsenwerving
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Woord van dank
Naast dat ons speerpunt is het mogelijk maken van meer hersentumoronderzoek draagt de
stichting ook bij aan drie belangrijke pijlers: informatieverstrekking, lotgenotencontact en
belangenbehartiging.
Niet alleen de patiënt heeft last van een hersentumor. Het hebben van een hersentumor
beïnvloed de hele omgeving rondom een patiënt. Gezin, familie, vrienden, collega’s, school,
buren. Iedereen heeft te maken met de continu veranderende omstandigheden,
onzekerheid, spanningen, achteruitgang en inleveren van zaken welke voor de diagnose zo
vanzelfsprekend waren.
Wij vinden het belangrijk om voor al deze betrokkenen er te zijn. Op ons forum merken we
dat er veel informatiebehoefte is. En dat lotgenoten elkaar kunnen helpen. Dat het fijn voelt
om samen de handen ineen kunnen slaan. Er is veel animo onder lotgenoten om energie te
steken in fondsenwerving.
Ik wil lotgenoten blijven aanmoedigen om te getuigen over het onrecht en de ellende wat
het leven met een hersentumor inhoudt. Maak de onwetende bewust van de ernst van de
ziekte. Overtuig dat hulp nodig is. Zoek je eigen grenzen op om aandacht en fondsen te
werven.
Aan onze partners vraag ik een blijvend vertrouwen om samen tot constructieve en
duurzame oplossingen te komen die een toegang tot een betere zorg voor iedere
hersentumorpatiënt garanderen.
Grote dank gaat uit naar allen die klaar staan om hersentumoronderzoek op de kaart te
zetten. De vrijwilligers, donateurs en sponsoren die onze missie financieren en naar de
wetenschappers die dag in dag uit bezig zijn om te zoeken naar een oplossing om hoop om
te zetten naar genezing en betere behandelingen.
We zijn ontzettend blij al zoveel te hebben mogen bereiken!
Driebergen, 4 februari 2015

Namens alle hersentumorpatiënten, onderzoekers en het bestuur van

Stichting STOPhersentumoren.nl
Mevr. K. Hofstee, voorzitter
STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2014
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JAARREKENING 2014
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
In Euro
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste Activa
Materiele vaste activa
Bedrijfsinventaris
Automatisering

Ref.

31 december 2014
€
€

31 december 2013
€
€

5
0,00
2.775,77
---------------

248,43
1.819,72
--------------2.775,77

Vorderingen

7

Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen

Liquide middelen

2.068,15

0,00
7.090,34
---------------

8
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8.298,95
--------------7.090,34

8.298,95

798.512,02
--------------808.378,13
========

747.399,03
--------------757.766,13
========
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In Euro

PASSIVA

Reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingreserve bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve doelstelling

Ref.

31 december 2014
€
€

31 december 2013
€
€

9
66.000,00
2.775,77
211.898,02
---------------

Fondsen
Bestemmingsfonds
Meningeoomonderzoek
Bestemmingsfonds
Kinderhersentumoren
Bestemmingsfonds Vriendenloterij
Bestemmingsfonds Epilepsie
Onderzoek

Langlopende schulden
10a
Toegekende projecten lange termijn

60.000,00
2.068,15
129.648,35
--------------280.673,79

191.716,50

6.897,85

6.817,85

1.568,50

893,50

0,00

2.000,00

5.054,15

6.284,15

-------------294.194,29

-------------207.712,00

120.120,00
---------------

149.550,00
--------------120.120,00

Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Vooruit ontvangen kosten
Vooruit ontvangen gelden
Toegekende projecten korte termijn

149.550,00

10b
3.210,00
0,00
15.957,84
374.896,00
---------------

3.210,13
1.835,00
11.033,00
384.426,00
--------------394.063,84
--------------808.378,13
========
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2014 T/M 31 DECEMBER 2014
In Euro

Ref.

Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties
Sponsoring evenementen
Netto opbrengsten Buddy

Begroting
2014
€

Exploitatie
2014
€

Exploitatie
2013
€

12

Baten uit beleggingen
Rente opbrengsten
Som der baten

200.000,00
625.000,00
0,00
--------------825.000,00

259.367,19
516.890,82
-40.414,54
--------------735.843,47

252.305,53
583.424,59
0,00
--------------835.730,12

10.000,00
--------------835.000,00

7.090,34
--------------742.933,81

8.298,95
--------------844.029,07

Lasten
Besteed aan doelstellingen

13

725.000,00

572.605,88

724.997,14

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten evenementen

14
14

4.500,00
40.000,00

10.888,91
23.489,34

1.947,09
23.273,38

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

15

54.700,00
--------------824.200,00
--------------10.800,00
========

49.467,39
--------------656.451,52
--------------86.482,29
========

48.877,57
--------------799.095,18
--------------44.933,89
========

0,00
0,00

-2.475,00
6.000,00

8.804,15
35.000,00

0,00

707,62

-1.152,03

--------------0,00

--------------4.232,62

--------------42.652,12

0,00

82.249,67

2.281,77

--------------0,00
========

--------------86.482,29
========

--------------44.933,89
========

Som der lasten
Saldo
Resultaatbestemming
Mutatie bestemmingsfonds
Mutatie continuïteitsreserve
Mutatie bestemmingsreserve
bedrijfsvoering

9

Resteert: bestemmingsreserve
doelstelling
Saldo
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KASSTROOMOVERZICHT
OVER DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2014 T/M 31 DECEMBER 2014
In Euro
€

Ref.

2014
€

2013
€

€

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Resultaat
Aanpassing voor ontvangen interest
Aanpassing voor afschrijving

86.482,29
-7.090,34
2.357,06
---------------

44.933,89
-8.298,95
1.152,03
--------------81.749,01

Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie kortlopende vorderingen
Kortlopende schulden

7
10b

1.208,61
-6.440,29
---------------

37.786,97
4.443,01
368.807,86
---------------

-5.231,68

373.250,87

7.090,34
--------------83.607,67

8.298,95
--------------419.336,79

5

-3.064,68

0,00

10a

-29.430,00
--------------51.112,99

-198.461,00
--------------220.875,79

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

2014

2013

747.399,03
51.112,99
--------------798.512,02
========

526.523,24
220.875,79
--------------747.399,03
========

Veranderingen uit bedrijfsoperaties:
Ontvangen interest
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Investering materiële activa
Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Langlopende schulden
Netto kasstroom

Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar

8

Stand per 31 december
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TOELICHTING ALGEMEEN
1. Algemeen
De Stichting STOPhersentumoren.nl is op 5 september 2007 opgericht.
1.1
Doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten stelt de Stichting STOPhersentumoren.nl zich ten doel:
“Het onder de aandacht brengen van primaire hersentumoren en de gevolgen van deze
ziekte, alsmede het ondersteunen van onafhankelijk (internationaal) onderzoek en
kennisoverdracht van primaire hersentumoren met als doel te komen tot genezing van
deze ziekte”.
1.2
Activiteiten
De activiteiten van Stichting STOPhersentumoren.nl betreffen het onder de aandacht
brengen van primaire hersentumoren en de gevolgen van deze ziekte, alsmede het
ondersteunen van onafhankelijk (internationaal) onderzoek en kennisoverdracht van
primaire hersentumoren met als doel te komen tot genezing van deze ziekte. Hiervoor
worden onder andere eigen charity evenementen georganiseerd.
1.3
Vestigingsadres
Stichting STOPhersentumoren.nl is feitelijk gevestigd op Hoofdstraat 88, 3972 LC te
Driebergen-Rijsenburg.
1.4
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt
de leiding van Stichting STOPhersentumoren.nl zich verschillende oordelen en schattingen
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor
het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen
inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.
2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva
21
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor Fondsenwervende Instellingen die zijn uitgegeven door de Raad
voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De
waarderingsgrondslagen zijn historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met
uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of
verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.
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In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties
verwijzen naar de toelichting.
2.2
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
2.3
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte
economische levensduur, of lagere bedrijfswaarde. Met op balansdatum verwachte
bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.
2.4
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering.
2.5
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde.
2.6
Reserve
De reserve is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en
welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere
bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen. Deze beperking in het
bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd. Indien
deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als
bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder
bestemmingsfonds vermeld. Ook de reden van deze beperking en alle overige
voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien de beperking zoals
bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt
het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve
doelstelling. In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere
bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft
aangebracht, wordt vermeld.
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Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die
worden gedekt uit bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de
staat van baten en lasten verantwoord.
Het besteedbaar vermogen omvat schenkingen, legaten en erfstellingen en donaties
alsmede andere verkrijgingen. De continuïteitsreserve bestaat uit dat deel van het
vermogen dat door het bestuur is afgezonderd voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld: De
continuïteitsreserve heeft tot doel de werkzaamheden van STOPhersentumoren.nl voor
enige tijd te waarborgen en contractueel aangegane verplichtingen na te komen. De hoogte
van deze reserve is vastgesteld naar de normstelling in CBF keur en Richtlijn Financieel
Beheer van minimaal 1,5 jaar de vaste kosten van de organisatie. Onder de vaste kosten
worden verstaan de kosten voor beheer en administratie kosten en de overige lasten. In
2014 is de continuïteitreserve toegenomen tot een omvang van € 66.000,00.
3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat
3.1
Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal
der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend
aan de periode waarop ze betaald worden. Evenementen perioden lopen van oktober tot
oktober, op die wijze worden de baten inzake de actie ook verantwoord in de jaarrekening.
Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere
periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de
(toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de
bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog
niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve(s)
respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd
dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo
van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is
ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat
van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van
dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
Ontvangen subsidies
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht
ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn
gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
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Sponsorbijdragen
Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het evenementenjaar waarop de bijdrage
betrekking heeft.
Giften en soortgelijke baten
Naast de giften worden baten uit nalatenschappen separaat verantwoord. Baten uit
nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen worden verantwoord in het jaar van
ontvangst.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
Afschrijvingen
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
economische levensduur.
Alle materiële vaste activa zijn benodigd voor de bedrijfsvoering. Derhalve wordt conform
de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen een bedrag gelijk aan de
boekwaarde als bestemmingsreserve bedrijfsvoering aangehouden.
Verstrekte subsidies
Subsidieverplichtingen worden ten laste van het boekjaar gebracht waarin het besluit tot
toekenning schriftelijk aan de subsidieontvanger is medegedeeld en er een in rechte
afdwingbare verplichting is ontstaan, ongeacht in welk boekjaar de subsidie wordt
uitgekeerd. Een in rechte afdwingbare verplichting kan ook op een andere wijze ontstaan.
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Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De verantwoorde
bedragen zijn de in het jaar ontvangen en betaalde kasstromen.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in
vreemde valuta zijn omgerekend tegen een werkelijke koers op transactiedatum.
Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven
groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor
zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven
groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder
financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de
leasetermijnen uit hoofde van het financiële-leasingcontract zijn voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en
voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele
activiteiten.

” Samen staan we sterk. Samen helpen
we kanker de wereld uit.” – Marjan Alofs
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

Materiele vaste activa
In Euro
Ref. 5

Bedrijfsinventaris
Boekwaarde per 1-1-2014
Investeringen 2014
Afschrijving 2014

31 december 2014
€
€

248,43
0,00
-248,43
---------------

Boekwaarde 31-12-2014
Automatisering apparatuur en
programmatuur
Boekwaarde per 1-1-2014
Investeringen 2014
Afschrijving 2014

31 december 2013
€
€

401,31
0,00
-152,88
--------------0,00

1.819,72
3.064,68
-2.108,63
---------------

Boekwaarde 31-12-2014
Totaal materiële vaste activa

248,43

2.818,97
0,00
-999,15
--------------2.775,77
--------------2.775,77
========

1.819,72
--------------2.068,15
========

Voor de computerapparatuur en de programmatuur als mede voor overige kantooruitrusting
wordt een afschrijvingspercentage van 20% gehanteerd.
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Vorderingen
In Euro
Ref. 7

31 december 2014
€

31 december 2013
€

7.090,34

8.298,95

-------------7.090,34
========

-------------8.298,95
========

Overige vorderingen
Rente

Totaal overige vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van
de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter ervan en
het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen
In Euro
Ref. 8

31 december 2014
€

31 december 2013
€

0,00

0,00

11.285,45

7.100,45

1.067,57

298,58

768.159,00
--------------798.512,02
========

740.000,00
--------------747.399,03
========

Kas
Rabobank, betaalrekening
1364.68.942
Rabobank, betaalrekening
1165.00.573
Rabobank, spaarrekening
Totaal liquide middelen

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.
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Reserve
De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden
gespecificeerd:
In Euro
31 december
Dotatie Onttrekking 31 december
2013
2014
2014
2014
Ref. 9
€
€
€
€

Reserves
Continuïteitsreserve
Algemene continuïteitsreserve
Continuïteitsreserve huisvesting
Continuïteitsreserve vrijwilligers

34.000,00
22.000,00
4.000,00
--------------60.000,00

3.000,00
3.000,00
0,00
--------------6.000,00

0,00
0,00
0,00
--------------0,00

37.000,00
25.000,00
4.000,00
--------------66.000,00

2.068,15

3.064,68

2.357,06

2.775,77

129.648,35
--------------191.716,50

82.249,67
--------------91.314,35

0
--------------2.357,06

211.898,02
--------------280.673,79

6.817,85

80,00

0,00

6.897,85

893,5

675,00

0,00

1.568,50

Bestemmingsfonds
Vriendenloterij

2.000,00

0,00

2000,00

0,00

Bestemmingsfonds Epilepsie
Onderzoek

6.284,15

18.770,00

20000,00

5.054,15

Totaal fondsen en reserves

--------------207.712,00
========

--------------110.839,35
========

--------------24.357,06
========

--------------294.194,29
========

Totaal continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve doelstelling

Fondsen
Bestemmingsfonds
Meningeoomonderzoek
Bestemmingsfonds
Kinderhersentumoren

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering

Conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen kan een stichting een
bedrag gelijk aan de boekwaarde van alle materiele vaste activa als bestemmingsreserve
bedrijfsvoering aan te houden. De bestemmingsreserve kan tot een bedrag van € 2.775,77
uitsluitend worden aangewend voor kosten bedrijfsinventaris.
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Continuïteitsreserve huisvesting

Aan deze binnen het eigen vermogen afgezonderde reserve is door het bestuur van de
stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid gegeven dan gezien de doelstelling van de
organisatie zou zijn toegestaan. De bestemmingsreserve kan tot een bedrag van
€ 25.000,00 uitsluitend worden aangewend voor huisvestingkosten. Er is dit boekjaar een
dotatie van € 3.000,00 geweest aan deze reserve.
Continuïteitsreserve vrijwilligers

Aan deze binnen het eigen vermogen afgezonderde reserve is door het bestuur van de
stichting een beperktere bestedingsmogelijkheid gegeven dan gezien de doelstelling van de
organisatie zou zijn toegestaan (Statutaire bepaling, artikel 10 lid 1). De
bestemmingsreserve kan tot een bedrag van € 4.000,00 uitsluitend worden aangewend
voor vrijwilligerskosten. Er is dit boekjaar geen dotatie noch onttrekking geweest aan deze
reserve.
Bestemmingsreserve doelstelling

Aan deze binnen het eigen vermogen afgezonderde reserve is door het bestuur van de
stichting de bestedingsmogelijkheid gegeven van de statutaire doelstelling van de
organisatie. Het bestuur wil deze reserve dan ook in 2015 en 2016 gebruiken om meer
aandacht en onderzoek naar hersentumoren te verkrijgen. Met deze reserve wordt de
doelstelling derhalve gefinancierd.
Bestemmingsfonds Meningeoomonderzoek

Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds Meningeoomonderzoek uitsluitend worden aangewend voor onderzoek
naar meningeomen, een specifieke primaire hersentumor. De reden van de beperking is
om donateurs van deze specifieke hersentumor inzichtelijk te maken wat zij hebben
verworven en wat kan worden besteed aan meningeoomonderzoek. De uitgave van dit
bestemmingsfonds kan tot een bedrag van € 6.897,85 uitsluitend worden aangewend voor
onderzoek naar meningeomen. Er is dit boekjaar een dotatie van € 80,00 geweest aan
deze reserve.
Bestemmingsfonds Kinderhersentumoren

Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds Kinderhersentumoren uitsluitend worden aangewend voor onderzoek
naar kinderneuro-oncologische onderzoeken.. De reden van de beperking is om donateurs
inzichtelijk te maken wat zij hebben verworven en wat kan worden besteed aan
hersentumoronderzoek bij kinderen. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een
bedrag van € 1.568,50 uitsluitend worden aangewend voor onderzoek naar
kinderhersentumoren. De dotatie over het boekjaar was € 675,00.
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Bestemmingsfonds Vriendenloterij

Aan ultimo vorig boekjaar binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door de
vriendenloterij en het bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid gegeven. De uitgave
van dit bestemmingsfonds behoorde toe en is volledig aangewend voor balkonrenovatie
van vrijwilliger Nico Faaij. Hij heeft dit bedrag toegekend gekregen van het Vriendenfonds
de datum 19 november 2013 en in 2014 volledig besteed aan dit doel. De onttrekking over
het boekjaar was € 2.000,00.
Bestemmingsfonds Epilepsie Onderzoek

Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Het bestemmingsfonds Epilepsie Onderzoek kan
uitsluitend worden aangewend voor door de WAR goed gekeurde onderzoeken van prof.
dr. Taphoorn betreffende epilepsie en gliomen. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan
tot een bedrag van € 5.054,15 uitsluitend worden aangewend voor onderzoek naar
epilepsie en gliomen. De dotatie over het boekjaar was € 18.770,00. De onttrekking over
het boekjaar was € 20.000,00.

Langlopende schulden
De langlopende schulden hebben allen een looptijd langer dan een jaar. Echter alle
langlopende schulden worden binnen een looptijd van vijf jaar uitbetaald. In deze post zijn
de voor toekomstige jaren toegezegde onderzoeksubsidies opgenomen.
In Euro
Ref. 10a

31 december 2014
€

31 december 2013
€

120.120,00
--------------120.120,00
========

149.550,00
--------------149.550,00
========

Projecttoekenning
Op lange termijn
Totaal langlopende schulden
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Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De
reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het
kortlopende karakter ervan. In deze post zijn ook de voor het komende jaar toegezegde
onderzoeksubsidies opgenomen.
In Euro
Ref. 10b

31 december 2014
€

31 december 2013
€

3.210,00

3.210,13

374.896,00

384,426,00

3.852,00
6.814,84
5.291,00
--------------394.063,84
========

3.112,00
6.826,00
1.095,00
--------------400.504,13
========

Overlopende passiva
Accountantscontrole
Projecttoekenning
Op korte termijn
Overige schulden
Vooruit ontvangen baten
evenementen:
- Bergentocht
- RideForHope
- Ventoux3
Totaal kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Ref. 11

Huisvesting
De stichting is sinds de oprichting gehuisvest in het woonhuis van de voorzitter. In 2009
waren de inkomsten van de stichting voldoende om een huurovereenkomst aan te gaan
met de voorzitter. Het bestuur heeft daarom met ingang van 1 januari 2010 een
huurovereenkomst afgesloten conform marktwaarde bedrijfspanden Driebergen e.o. voor
de periode van één jaar, met stilzwijgende verlenging van telkens één jaar. Als
opzegtermijn geldt een periode van tenminste drie maanden. De huurprijs bedraagt in 2015
€ 14.220,96 excl. nutsvoorzieningen en heeft betrekking op 50 m² kantoorruimte. De
huurprijs zal jaarlijks worden geïndexeerd.
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Baten uit eigen fondswerving
In Euro

Ref. 12

Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties kwaadaardige
hersentumoren
Donaties Kinderhersentumoren
Donaties goedaardige hersentumoren
Donaties Epilepsie Fonds
Donaties Erfenis
Sponsoring Walk4Brains
Sponsoring RideForHope
Sponsoring Ventoux3
Sponsoring Bergentocht
Netto opbrengsten Buddy

Som der baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit beleggingen
Renteopbrengsten
Som der baten uit beleggingen
Som der baten
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Begroting
2014
€

2014

2013

€

€

195.000,00

207.114,34

241.785,53

0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
100.000,00
325.000,00
200.000,00
0,00

675,00
80,00
18.620,00
32.877,85
2.408,00
80.688,50
311.744,21
122.050,11
-40.414,54

450,00
70,00
0,00
10.000,00
35.837,75
101.557,57
279.870,26
166.159,01
0,00

--------------825.000,00
---------------

--------------735.843,47
---------------

--------------835.730,12
---------------

10.000,00
--------------10.000,00
--------------835.000,00
========

7.090,34
--------------7.090,34
--------------742.933,81
========

8.298,95
--------------8.298,95
--------------844.029,07
========
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Besteed aan doelstelling
In Euro

Ref. 13
Wetenschappelijk onderzoek
ErasmusMC
UMC St. Radboud Nijmegen
UMC Utrecht
VUmc Amsterdam
NKI – AVL Amsterdam
Universiteits Ziekenhuis Leuven Belgie
WHO’s NEXT 2014, symposium
MMC Haaglanden
Bijdrage proefschrift
Dhr. E. van Dellen
Dhr. N. Kloosterhof
Mw. M. Sie
Mw. D. Meijer
Mw. L. Hiddingh

Awareness
-Boek “Joost en het gemene spookje”
-Commercial “Zonder onderzoek geen kans”
-Symposium Zeist
Totaal besteed aan doelstelling

Begroting
2014
€

2014

2013

€

€

600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
280.820,00
101.150,00
39.246,00
129.850,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00

0,00
335.250,00
98.000,00
0,00
0,00
152.500,00
15.500,00
25.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-------------600.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
-------------571.566,00

500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
-------------712.566,00

0,00
0,00
0,00
-------------600.000,00
=========

91,07
1.152,22
-/- 203,41
-------------572.605,88
========

5.616,42
6.814,72
0,00
-------------724.997,14
========
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Werving Baten
In Euro

Ref. 14

Kosten eigen fondsenwerving
Reclamekosten
Vrijwilligersvergoeding
Kosten notariële schenkingen

Kosten evenementen
Kosten Bergentocht
Kosten Ventoux 3
Kosten RideForHope
Totaal werving baten

Begroting
2014
€

2014
€

2013
€

3.000,00
1.500,00
0,00
--------------4.500,00

9.388,91
1.500,00
0,00
--------------10.888,31

322,09
1.505,00
120,00
--------------1.947,09

5.000,00
0,00
35.000,00
--------------44.500,00
========

3.081,54
235,67
20.172,13
--------------34.377,65
========

0,00
0,00
23.273,38
--------------25.220,47
========

“Wij zijn blij dat deze stichting bestaat en dat ik zo
lotgenoten contact heb.” – Sharon, patiënt en Ingrid Lindeboom
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Kosten beheer en administratie
In Euro

Ref. 15

Huisvesting
Telefoonkosten
Porti kosten
Automatiseringskosten
Kantoorbenodigdheden
Bestuurskosten
Reis- en vergaderkosten
Afschrijvingskosten inventaris
Administratiekosten
Algemene kosten
Bankkosten; Stichting
RideForHope
Ventoux3
Bergentocht
Accountantskosten
Totaal kosten beheer en
administratie
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Begroting
2014
€

2014
€

2013
€

22.000,00
1.200,00
0,00
6.000,00
6.000,00
2.000,00
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
---------------

23.642,66
993,73
361,89
2.858,41
3.698,64
0,00
4.634,13
2.357,06
639,91
2.144,18
320,58
731,41
2.044,68
1.829,50
3.210,61
---------------

22.369,59
1.191,72
334,45
2.589,82
5.272,94
17,60
4.057,75
1.152,03
252,84
1.766,25
479,49
691,60
2.572,23
2.917,92
3.211,34
---------------

54.700,00

49.467,39

48.877,57

========

========

========
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Bestemming
De basis voor de verdeling van de lasten is de tijd per vrijwilliger per bestemming, dat door
middel van de omvang van werkzaamheden en/of kosten kan worden herleid. De bedragen
voor de onderstaande kostensoorten worden verdeeld op basis van de schatting van de
tijdsbesteding. Bij de verdeling van de lasten is een consistente gedragslijn ten opzichte
van voorgaande jaren gevolgd.
In Euro
Besteed
aan
doelstelling

Werving baten

€

Lasten
Subsidies en
bijdragen
Aankopen en
verwevingen
Publiciteit en
communicatie
Kosten
evenementen
Huisvesting
kosten
Kantoor- en
algemene
kosten
Afschrijving
Bankkosten

Onderzoek
&
Awareness

Beheer en
Adm.

€
Eigen
fondsen
werving

€

€

Totaal
2014

Begroot
2014
€

Totaal
2013
€

€

Acties
derden

572.605,88

0,00

0,00

150,00

750,00

150,00

450,00

1.500,00

1.500,00

1.625,00

704,17

6.572,24

1.408,34

704,17

9.388,91

3.000,00

322,09

0,00

23.489,34

0,00

0,00

23.489,34

40.000,00

23.273,38

2.364,27

7.092,80

4.728,53

9.457,06

23.642,66

22.000,00

22.369,59

1.854,15

5.562,45

3.708,30

7.416,60

18.541,50

25.700,00

18.694,71

23,57
49,26
--------------577.751,30
========

1.178,53
2.463,09
--------------47.108,44
========

94,28
197,05
--------------10.286,50
========

STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2014

0,00 572.605,88 725.000,00 724.997,14

1.060,68
2.357,06
0,00
1.152,03
2.216,78
4.926,17
7.000,00
6.661,24
--------------- --------------- --------------- --------------21.305,28 656.451,52 824.200,00 799.095,18
======== ======== ======== ========
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KENGETALLEN
JAAR

Realisatie
2014

Begroting
2014

Realisatie
2013

Realisatie
2012

Realisatie
2011

Totaal bestedingen aan de
doelstelling gedeeld door het
totaal van de baten

77,1%

86,8%

85,9%

94,0%

93,0%

Totaal bestedingen aan de
doelstellingen gedeeld door
het totaal van de lasten

87,2%

88,0%

90,7%

90,0%

89,5%

4,7%

5,4%

3,0%

4,9%

5,6%

7,5%

6,6%

6,1%

4,9%

5,1%

Kosten van eigen
fondsenwerving gedeeld door
de baten uit eigen
fondsenwerving
(Volgens CBF keurmerk mag
dit maximaal 25% zijn)
Kosten beheer en
administratie gedeeld door het
totaal van de lasten

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
Resultaten versus begroting
1. Hogere algemene donaties
2. Lagere baten evenementen
3. Besteed aan doelstelling
4. Positief saldo
Ad 1. Stichting STOPhersentumoren.nl kende dit jaar een hoger gemiddelde aan
eenmalige donaties dan begroot. We hadden verwacht dat de economische crises zou
drukken op ons inkomen. Echter, de individuele acties van het afgelopen jaar, welke ook tot
de algemene donaties tellen, waren dit jaar hoger van opbrengst.
Ad 2. De fors lagere baten van evenementen wordt met name veroorzaakt door de lagere
opbrengsten begroot bij de RideForHope en de Bergentocht. Door aanhoudende negatieve
media aandacht voor goede doelen, is het moeilijk om deelnemers aan te trekken.
Ad 3. De lagere besteding aan doelstelling dan geraamd komt voort uit een lagere
besteding aan wetenschappelijk onderzoek. Op moment van toekenning, eind september,
was een groot deel van de jaaromzet nog niet binnen, en kon derhalve ook niet toegekend
worden. Het nu nog vrij te besteden bedrag is naar het volgende jaar doorgeschoven.
Ad 4. Over het jaar 2014 is er een positief resultaat van € 86.482,29. (zie Ad 3.)
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OVERIGE GEGEVENS
WINSTBESTEMMING
In de statuten van de stichting is niets overeengekomen betreffende de winstbestemming
van de bestemmingsreserve doelstelling. Derhalve staat dit tot vrije beschikking van het
bestuur.

VOORSTEL WINSTBESTEDING
Het bestuur stelt voor de winst als volgt te verdelen:
Mutatie bestemmingsfonds
Mutatie continuïteitsreserve
Mutatie bestemmingsreserve bedrijfsvoering

Resteert: bestemmingsreserve doelstelling
Saldo

-2.475,00
6.000,00
707,62
--------------4.232,62
82.249,67
--------------86.482,29
========

CONTROLEVERKLARING 2014
Verstrekt de datum 9 juni 2015 door Van Ree Accountants.
Zie laatste twee bladzijden van dit verslag.
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