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VERSLAG VAN HET BESTUUR
De hersentumoronderzoekers in Nederland hebben genoeg hersenen in huis om
veelbelovend onderzoek te kunnen uitvoeren. Buitensporige gepassioneerdheid, intellect,
inventiviteit, durf en risicovol onderzoek is allemaal aanwezig. Het wachten is vooral op
financiering. Om tot betere behandelingen te komen zijn we afhankelijk van een continue
stroom aan donaties om de voortdurende innovatie en nieuwe technieken te volgen en te
ontwikkelen die tot oplossingen kunnen leiden en tot verbeteringen zorgen van de huidige
behandeling.
We zijn trots op onze wetenschappers, die met de moeizame zoektocht naar antwoorden
op vragen van fundamentele aard (Hoe ontstaat een hersentumor? Waarom komt hij terug
na een succesvolle behandeling? Waardoor evolueert hij? ) hun levens besteden in
laboratoria, achter microscopen, in databases, achter hun computers. Wetenschappelijk
onderzoek levert altijd resultaten op. Verrassende nieuwe inzichten, bevestigingen van
vermoedens, nieuwe richtingen in de behandeling van hersentumorpatiënten. Een
wetenschappelijk onderzoek is zelfs niet mislukt als de hypothese onjuist blijkt te zijn. Ook
dit resultaat zorgt voor vooruitgang naar het zoeken naar de oplossing.
We zijn ook trots op al onze donateurs, die ons helpen om te helpen deze gedreven
onderzoekers te ondersteunen met donaties. Kleine donaties, grote donaties, lieve,
ontroerende, hartverwarmende acties. Alle euro’s tellen mee. Zodat de onderzoekers hun
werk voort kunnen zetten, hun onderzoek ideeën vorm kunnen geven, opdat we langzaam
maar zeker steeds langere overleving en hogere genezingskansen krijgen voor
hersentumorpatiënten.
Wij willen daarom iedereen die hiertoe bijgedragen heeft van harte bedanken. Voor de hulp
en het vertrouwen. Onderzoek maakt alles beter.
Resultaat
Sinds de oprichting is er een totaal van 4.560.210,- euro ingezet voor onze missie.
Vrijwel vanaf de start van onze stichting in 2007 heeft de stichting meegeholpen aan de
financiering van aandacht voor de hersentumorproblematiek, informatieverstrekking, vele
onderzoeken en van opzet van Hersentumor expertise centra in het land. Tevens werd
samen de wetenschappelijke adviesraad van onze stichting een hecht team van
onderzoekers, medisch en gedragskundig experts gerealiseerd. We zijn blij met onze
donateurs die ons ieder jaar weer in staat stellen onze missie kracht bij te zetten door dit
bedrag ieder jaar weer te verhogen.
Inkomsten
In 2018 zijn er de volgende inkomsten ontvangen;
Donaties
€ 144.086
Opbrengsten uit acties
€ 144.588
Opbrengsten uit evenementen
€ 115.301
Met een totale waarde van;
€ 403.975
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Subsidies
In 2018 is er verleend aan onze missie het totaal bedrag van € 170.326,-.
Het volgende is gefinancierd zijn verstrekt aan;
Subsidies
ErasmusMC
UMC Utrecht
MUMC+
Brigham USA

€ 86.082
€ 21.000
€ 34.000
€ 15.000

Awareness:
Drukwerk
Hersentumormagazine
Aangepaste fiets patiënt

€ 2.136
€ 8.798
€ 1.310

Opleiding:
1 grants

€

500

Kosten
De kosten voor administratie, beheer, automatisering, organisatie en huisvesting
bedroegen in dit jaar € 45.496
Bestemming resultaat
De verleende subsidies waren lager dan de netto baten. Het verschil van
€ 175.717,- is geboekt ten laste / en gunste van de bestemmingsreserve doelstelling.
Subsidieverstrekking
In 2018 zijn we begonnen met alleen grants toekennen aan de onderzoeksteams van de
ziekenhuizen als hun eigen bestemmingsfondsen dat toelaten. Aan het einde van dit jaar
kunnen we tot genoegen constateren dat een aantal bestemmingsfondsen al voldoende
bezocht worden door patiënten en dat de ingevoerde bestuursverandering tot
subsidieverstrekking heeft geleid. Vooral ErasmusMC Rotterdam, UMC Utrecht en MUMC+
Maastricht wijzen hun patiënten op het bestaan van hun eigen bestemmingsfondsen bij
ons. Waarbij wij hun initiatief weer steunen uit onze algemene fondsen om te komen tot de
meeste beloftevolle en innovatieve onderzoeken, beoordeelt door onze wetenschappelijk
adviesraad.
Namens het bestuur, 20 januari 2019

Klaske Hofstee
Voorzitter
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HERSENTUMOREN, DE ZIEKTE EN HET ONDERZOEK
Hersentumoren
In onze hersenen kunnen tumoren ontstaan. Een tumor is een gezwel dat ontstaat door
overmatige celdeling. Er is sprake van 3 typen hersentumoren.
Goedaardige hersentumoren, deze tumoren ontstaan vanuit het hersenvlies en
groeien in principe niet door in de omgeving. Gebeurt dit wel dan is er sprake van een
kwaadaardige hersentumor.
Kwaadaardige hersentumoren, deze hersentumoren ontstaan vanuit hersencellen en
groeien wel door in het omliggende hersenweefsel en kunnen ook uitzaaien in de rest
van het centrale zenuwstelsel.
Hersenmetastasen, dat zijn hersentumoren ontstaan uit een cel van een primaire
tumor elders in het lichaam. Borst-, huid-, long,- teelbalkanker etc. zijn bekende
kankersoorten die uitzaaiingen geven naar de hersenen. Deze hersentumoren zijn ook
veelal kwaadaardig te noemen.
Ziekte
Jaarlijks komen er in heel de wereld ongeveer 260.000 hersentumorpatiënten bij, waarvan
ongeveer 2400 mensen in ons land. Er overlijden in Nederland ruim 12 mensen per dag
door een hersentumor. Vier patiënten per dag door een primaire hersentumor en ruim acht
patiënten per dag door een secundaire hersentumor. Bij kinderen die overlijden door kanker
sterven de meeste kinderen (41%) door een hersentumor. Dit kunnen en mogen wij niet
accepteren.
Onderzoek
Decennia lang is onderzoek naar een van de meest kwaadaardigste kankersoorten
verwaarloosd. De vijfjaarsoverleving van de glioblastoma multiforme (graad 4) was in 1950
0,3% en nu in 2018 is dit nog steeds 0,3%. Dit moet zo snel mogelijk veranderen.
Ons enige speerpunt is onderzoek naar 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 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.
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BELANGHEBBENDEN ONDERZOEK
We onderscheiden vier groepen belanghebbenden:
- Patiënten
- Familie en betrokkenen
- Onderzoekers en wetenschappers
- Mogelijke belanghebbenden van onderzoek naar andere ziekten.
De diversiteit van hersentumor-symptomen, zoals epilepsie, cognitieve achteruitgang,
functionele uitval en tumorontwikkeling, als ook de noodzaak om medicatie in het brein te
krijgen langs de hersentumor bloed barrière betekent dat onderzoek naar de ziekte ook
belangrijk is voor mensen die dezelfde symptomen hebben, echter met een andere ziekte
worden geconfronteerd. Onderzoek naar hersentumoren kan dan ook een waardevolle
bijdrage leveren aan de behandeling van deze andere ziekten en, waar mogelijk, kan
wetenschappelijk onderzoek worden gecombineerd.
Zie onze website om te kijken welke onderzoeken er jaarlijks gefinancierd worden:
http://stophersentumoren.nl/Onderzoek/gefinancierd-onderzoek
Subsidies
De belangrijkste doelstelling van Stichting STOPhersentumoren.nl is de financiële
ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van hersentumoren, het
ziekteproces, de verschillende symptomen en de mogelijke behandelingen.
Stichting STOPhersentumoren.nl heeft in vanaf de oprichting (jaarlijkse) subsidies verstrekt
aan; UMC Utrecht, UU Utrecht, VUmc Amsterdam, ErasmusMC Rotterdam, AMC UV
Amsterdam , Maastricht UMC, UMC Radboud Nijmegen, AVL – NKI Amsterdam, UU Delft,
Universiteit Leuven (BE), Brigham Women’s Hospital Boston USA.
Beoordeling onderzoek
Door de korte lijnen met de wetenschappelijke adviesraad (WAR) en het directe contact
met de onderzoekers kunnen de subsidielijnen goed worden gevolgd. Daarnaast dienen de
wetenschappers regelmatig te rapporteren.

DOEL, MISSIE, VISIE
Doel
Het doel van Stichting STOPhersentumoren.nl is het wereldwijd bevorderen en het
financieel steunen van wetenschappelijk onderzoek naar alle soorten vormen van
hersentumoren bij kinderen en volwassenen. Daarnaast willen wij meer aandacht generen
voor de problematiek van de ziekte en de lijdensdruk die ervaren wordt door patiënten en
hun naasten.
De stichting wil haar doel bereiken door midden van financiële ondersteuning aan
wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke bijeenkomsten en het geven van
voorlichting over de ziekte als wel door middel van informatie als door middel van
lotgenotencontact.
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Missie
De missie van de Stichting STOPhersentumoren.nl is een structurele basis leggen in
Nederland voor een betere behandeling voor hersentumorpatiënten en hogere
genezingskansen creëren.
De drie primaire taken van de stichting zijn;
Subsidietaak
Het verlenen van jaarlijkse subsidies
Podiumtaak
Het bieden van een podium aan onderzoekers om gezamenlijk proactief een
grootschalig project op te zetten.
Het bieden van een up to date podium van nieuwsvoorziening voor de patiënt en
zijn/haar naasten.
Platformtaak
Het bevorderen van samenwerking en enthousiasme onder de onderzoeker in
Nederland.
Het bevorderen van donatiegewilligheid en actiegewilligheid bij de patiënt en
zijn/haar naasten.
Visie
Een wereld zonder hersentumoren
Stichting STOPhersentumoren.nl
De Stichting is een onafhankelijke vrijwilligers organisatie gevestigd op: Hoofdstraat 88,
3972 LC, Driebergen-Rijsenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht
(30229982). Het RSINnummer is 8184.43.133.
ANBI
Stichting STOPhersentumoren.nl is per 1 januari 2008 voor onbepaalde tijd aangemerkt
door de belastingdienst als Algemeen Nut Beoogde Instelling, ANBI.
CBF KEURMERK
Stichting STOPhersentumoren.nl is per 1 januari 2018 voor onbepaalde tijd goedgekeurd
door het CBF, de toezichthouder voor goede doelen.
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Terugblik
Stichting STOPhersentumoren.nl heeft sinds de oprichting een structurele basis gelegd
voor goed onderzoek naar hersentumoren door:
- Het opzetten van het hersentumorfonds, als wel bestemmingsfondsen.
- Het bijeenbrengen van een team onderzoekers, wetenschappers, patiënten, families
en andere betrokkenen.
Risico’s en dilemma’s
Het bestuur onderkent o.a. de onderstaande risico’s en dilemma’s;
- Samenwerking tussen wetenschappers;
Medische centra zijn soms niet gebaat bij het delen van informatie of het
samenwerken met andere centra. Hersentumoronderzoek bied vaak wel die kans.
Het bestuur stimuleert en onderhoudt goede relaties met de relevante centra,
onderzoekers en wetenschappers.
-

Feeling met onderzoekswereld;
De relaties met de patiëntenverenigingen, lotgenotenforums en de
wetenschappelijke advies raad (WAR) zijn cruciaal voor toegang tot goed
onderzoek, maar zijn ook concurrerend met elkaar betreffende de donateur.

-

Onvoorspelbare financiële markten;
Voor het beheer van het vermogen wordt een defensief beleggingsbeleid gevoerd.
Door de opgebouwde financiële buffer (Bestemmingsreserve doelstelling) is een
bedrag van € 452.042 vrij beschikbaar. Hierdoor is de subsidieverlening voor de
komende jaren veiliggesteld.

Juridische structuur en bestuurlijke aspecten
Stichting STOPhersentumoren.nl is opgericht bij notariële akte op 5 september 2007, door
de hersentumorpatiënt Nico Faaij en zijn vrouw Klaske Hofstee en gevestigd in hun
woonhuis.
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden. De bestuursleden hebben geen professionele
binding met de Stichting. Het bestuur kan een wetenschappelijke advies raad (WAR)
benoemen om hun bij te staan in deskundigheid. Stichting STOPhersentumoren.nl heeft
een dergelijk adviescomité ingesteld.
Bestuur
De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:
Mw. K. Hofstee, voorzitter, geen nevenfunctie
Dhr. E. Smit, penningmeester, kok, taxichauffeur
Mw. S. Holtman, secretaris, verzorgende
Mw. M. te Pas, algemeen lid, taxichauffeur
Dhr. P. de Nijs, algemeen lid, met pensioen

Rooster van aftreden:
2020
2020
2020
2021

Op bestuurlijke zaken wordt advies gegeven door;
Prof. Dr. C. Dirven, Head of Department Neurochirurgie ErasmusMC Rotterdam.
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Wetenschappelijke adviesraad
Het bestuur wordt bijgestaan door de leden van de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR).
De WAR adviseert het bestuur van de Stichting omtrent te verstrekken subsidies. De leden
van de wetenschappelijke raad ontvangen voor hun advieswerkzaamheden geen
bezoldiging en geen onkostenvergoeding. De Wetenschappelijke Advies Raad bestond in
2018 uit:
Prof. Dr. S. Leenstra, neurochirurg aan het St. Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg Hoogleraar
Experimentele Neurochirurgische Oncologie Erasmus MC Rotterdam;
Prof. Dr. T. Würdinger, moleculair bioloog neurowetenschapper, VUmc CC Amsterdam;
Dr. B. Tops, moleculair bioloog, UMC St. Radboud Nijmegen;
Dr. A. Hoeben, medisch oncoloog, Maastricht UMC+;
Mr. dr. M.L.D. Broekman Neurochirurg, UMC Utrecht;
Prof. dr. A.M.E. Walenkamp, medisch oncoloog, UMC Groningen;
Dr. W. P.J. Leenders, moleculair bioloog oncoloog, UMC Radboud Nijmegen;
Dr. P.C De Witt Hamer, neurochirurg aan het AMC VUmc Amsterdam; Oncologische
neurochirurgie.
Prof. Dr. P. Salomoni, molecular biologic researcher Brian Cross Professorial Research
Associate Samantha Dickson Brain Cancer Unit UCL Cancer Institute at London, United
Kingdom.
Beloningsbeleid
De bestuursleden en leden van de wetenschappelijke advies raad vervullen de
respectievelijke functies onbezoldigd. De bestuursleden hebben geen persoonlijke of
financiële belangen bij het fonds. Alle leden werken op vrijwillige basis. Alleen aantoonbaar
gemaakte kosten en vacatiegeld kunnen worden vergoed.
Beleidsplan en doelstellingen
Korte termijn:
- Ondersteunen van de jaarlijkse hersentumor informatie bijeenkomsten in de
ziekenhuizen voor patiënten en hun naasten.
- Ondersteunen van een jaarlijks wetenschappelijk symposium voor onderzoekers
en/of patiënten.
- Stimuleren en financieel bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.
- Aandacht vragen voor de hersentumorproblematiek
Lange termijn:
- Volgen van de onderzoek ontwikkelingen door goede contacten met onderzoekers,
wetenschappers en relevante centra.
- Regelmatig bijeenbrengen van onderzoekers en wetenschappers.
- Stimuleren van internationale samenwerking.
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Financiële kengetallen vanaf oprichting
JAAR
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAAL

OPBRENGST KOSTEN
1.175
344
45.324
5.000
207.912
6.918
574.001
30.321
669.606
73.173
832.541
83.237
844.029
74.098
742.934
83.845
1.075.204
172.526
308.163
38.437
322.566
42.087
403.975
45.496
6.027.430

JAAR

655.482

FONDSEN
0
0
0
2.175
11.852
7.191
15.995
13.520
84.584
42.532
59.885
103.417
103.417

AAN MISSIE
0
5.000
105.020
449.370
622.994
782.083
724.997
572.605
807.706
96.066
224.043
170.326

RESERVES
831
35.324
127.808
219.942
183.704
155.586
191.716
280.674
389.167
528.352
581.128
756.845

4.560.210

756.845

Realisatie
2018

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

Realisatie
2015

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

42,2%

69,5%

99,5%

31,21%

75,1%

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

77,6%

83,0%

78,4%

71,4%

82,4%

Kosten van eigen
fondsenwerving gedeeld
door de baten uit eigen
fondsenwerving
Kosten beheer en
administratie gedeeld door
het totaal van de lasten

1,1%

4,8%

11,5%

1,5%

11,8%

20,7%

15,6%

17,1%

27,4%

4,7%

De fondsenwervingsmethodes zijn het werven van donateurs, werven van erflaters, werven
van actievoerders, aanbieden van donatieplatformen en het stimuleren van evenementen.
De gewenste verhouding tussen besteding aan doelstelling en totale lasten is 75%.
De gewenste verhouding tussen wervingskosten en totale lasten is 15%
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Resultaten
Meer onderzoek naar hersentumoren
Sinds de oprichting van Stichting
STOPhersentumoren.nl zie je een zeer
duidelijke stijging in het aantal publicaties
welke hersentumoronderzoekers produceren
in Nederland. Dit komt met name door de
grote hoeveelheid onderzoeksprojecten welke
wij sinds de oprichting hebben weten te
financieren. Wetenschappers kunnen
daarnaast, door onze financiering van
vooronderzoeken met het aan te duiden
resultaat, grotere subsidies in de wacht
slepen om langdurige wetenschappelijke projecten op te zetten. Als laatste is de
marktwerking hier verantwoordelijk voor. Andere betrokken financieringspartijen zijn sinds
onze oprichting ook actiever geworden.
Andere resultaten
Door onderzoeksgeld van Stichting STOPhersentumoren.nl is er meer inzicht gekomen in
hersentumormarkers. 1p-19q co-deletie, 10q gen, IDH1, IDH2 etc. worden nu allemaal
gebruikt om de hersentumorpatiënt een meer persoonlijke behandeling te geven, gericht op
de patiënt. De “New generation sequencing” is met behulp van onze onderzoeken nu in de
meeste ziekenhuizen gestandaardiseerd.
De World Health Organization (WHO) classisfactie, een mondiale belangenbehartiger voor
wereld gezondheid, heeft in 2016 de indeling van de hersentumoren aangepast. Dit naar
aanleiding van onze WHO-s NEXT meeting in 2014 in Haarlem, waarbij wij 27
vooraanstaande internationale neuro-oncologische patholoog anatomen naar Nederland
hadden gehaald om te zorgen voor een nieuwe indeling, omdat in de oude classificatie
geen tumormarkers werden gebruikt. Zie verder onze website voor meer specifieker
resultaten. https://stophersentumoren.nl/Onderzoek/onderzoek-resultaat

Stimuleringsprijs
Stichting STOPhersentumoren.nl wil dat er zoveel mogelijk onderzoek wordt gedaan naar
hersentumoren. Om onderzoek naar deze verwoestende ziekte te stimuleren, hebben we
een stimuleringsprijs in het leven geroepen. Die prijs gaat naar een jonge onderzoeker die
zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de stabilisatie, verbetering en genezing
van hersentumoren.
Winnaars:
2008
2009
2010
2011
2018

Fonnet Bleeker
Tom Würdinger
Linda Bralten
Anneke Niers
Sharon Berendsen

AMC Amsterdam
VUmc Amsterdam
ErasmusMC Rotterdam
VUmc Amsterdam
UMC Utrecht
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Overzicht subsidieverlening
Sinds de oprichting zijn de volgende bedragen verstrekt voor Hersentumoronderzoek

Jaar

Bedrag

Begunstigde

Omschrijving

2008

€ 5.000

F. Bleeker,
AMC UVA

Stimuleringsprijs “Braintumor Award”

2009

€ 50.000

ErasmusMC
Rotterdam

2009

€ 50.020

2009

€ 5.000

2010

€ 50.000

VUmc
Amsterdam
T. Würdinger,
VUmc CCA
ErasmusMC

2010

€ 106.570

ErasmusMC
Rotterdam

2010

€ 100.000

2010

€ 98.000

2010

€ 89.800

2010

€ 5.000

2011

€ 175.000

Radboud UMC
Nijmegen
VUmc
Amsterdam
VUmc
Amsterdam
L. Bralten,
ErasmusMC
AVL-NKI
Amsterdam

2011

€ 189.000

2011

€ 145.000

2011

€ 83.700

2012

€ 10.500

2012

€ 142.000

2012

€ 91.900

De rol van specifieke ‘kinasen’ bij groei
gliomen om te komen tot toe- passing
medicijnen die gericht ingrijpen op de
stofwisseling van de tumorcellen.
Focale chromosomale afwijkingen bij
patiënten met een laaggradig glioom.
Stimuleringsprijs “Braintumor Award”
Aanschaf van een “Incucyte”
Rituximab in Primary Central Nervous
system Lymphoma. A randomized HOVON
/ ALLG intergroup study
Towards effective immunotherapy for
glioblastoma
Overcomtype temozolomide tmz
resistance in glioma
Sensitizeren van invasieve gliomacellen
voor radiotherapie
Stimuleringsprijs “Braintumor Award”

Promising drug combinations in the
treatment of highgrade glioma
Development of clinically-relevant in vitro
ErasmusMC
and in vivo models covering the complete
Rotterdam
spectrum of low- and high-grade gliomas.”
Universiteit
Immunotherapy of EGFRvIII-expressing
Utrecht + VUmc
glioblastoma.”
CIMP status as a predictive marker for
ErasmusMC
response to PCV chemotherapy
Expression of HER2 and other biomarkers
AVL-NKI + VUmc in meningiomas: prediction of biological
Amsterdam
behaviour and potential targets for
therapy?
Analyse van de effectiviteit van 1040
Vumc
geregistreerde therapeutica op gliomen in
Amsterdam
kweek en in muizen
Determination of optimal adjuvant drug
ErasmusMC
treatment in patients with malignant glioma
Rotterdam
by mutational profiling of tumor cells.
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Jaar

Bedrag

Begunstigde Omschrijving

2012

€ 118.000

Radboud UMC
Nijmegen

2012

€ 200

2012

€ 131.625

UZ Leuven
België
Radboud UMC
Nijmegen

2012

€ 102.360

ErasmusMC
Rotterdam

2013

€ 84.316

MUMC+

2013

€ 25.000

ErasmusMC
Rotterdam

2013

€ 68.000

ErasmusMC
Rotterdam

2013

€ 98.000

Radboud UMC
Nijmegen

2013

€ 134.450

ErasmusMC
Rotterdam

2013

€ 107.800

2013

€ 152.500

ErasmusMC
Rotterdam
AVL-NKI en
Universiteit
Utrecht

2013

€ 84.316

MUMC+

2013

€ 25.000

ErasmusMC

2013

€ 25.000

WHO’s NEXT

2014

€ 10.000

VUmc

2014

€ 101.150

Radboud UMC
Nijmegen

2014

€ 50.000

VUmc

Rapid and targeted genetic profiling of
gliomas for identification of alternative
therapeutic options.”
Immunotherapie / dendritische celtherapie
Improving delivery of therapeutic
compounds to invasive glioma.”
In vitro combination finding of kinase
inhibitors in primary glioma cell cultures by
means of dynamic kinome profiling.
Therapeutic opportunity of autophagy
inhibition in the treatment of EGFRvIII
expressing glioblastoma multiforme
Kweeklab verdubbeling
Hersentumorcentrum
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 Mutation-Specific 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
Kweeklab verdubbeling
Hersentumorcentrum ErasmusMC
Rotterdam
WHO's next meeting mei 2014, basis
opzetten voor verandering
hersentumorclassificatie (2016
uitgebracht)
THG Fiber Endoscoop, aanstelling
Galagno
Cell cycle synchronization as adjuvant
therapeutic approach for glioma: hitting
the tumor hard
Deciphering intratumoral heterogeneity in
glioblastoma by transitioning from
singleplex to multiplex anti-glioma drug
response monitoring
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Jaar

Bedrag

Begunstigde Omschrijving

2014

€ 130.000

ErasmusMC

2014

€ 135.900

ErasmusMC

2014

€ 75.000

VUmc

2014

€ 14.920

ErasmusMC

2014

€ 39.246

UMC Utrecht

2015

€ 125.000

UMC Radboud
Nijmegen

2015

€ 45.854

MUMC+

2015

€ 106.500

ErasmusMC

2015

€ 42.000

VUmc

2015

€ 60.000

VUmc

2015

€ 36.000

VUmc

2015

€ 148.092

UMC Radboud
Nijmegen

2015

€ 90.000

ErasmusMC

2015

€ 120.987

VUmc

2015

€ 6.987,75

UMC Radboud
Nijmegen

Development of strategies to enhance
viro-immunotherapy of glioblastoma
Therapy Selection in 3D Glioma Models
using Novel Organ-on-a-Chip Technology
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
Tackling glioblastoma therapy resistance
via exploitation of novel genetic concepts
A phase I trial for the addition of
chloroquine, an autophagy inhibitor, to
concurrent chemoradiation for newly
diagnosed lioblastoma: the follow-up of a
preclinical project
A phase I trial for the addition of
chloroquine, an autophagy inhibitor, to
concurrent chemoradiation for newly
diagnosed lioblastoma: the follow-up of a
preclinical project
Preclinical analysis of a highly promising
TMZ sensitizer in molecularly defined
glioblastoma subtypes: The novel GPCR
inhibitor R243
Blood-based diagnosis and monitoring of
‘lower-grade gliomas’ to predict malignant
progression and optimize treatment
The high grade glioma synergy atlas:
Tailored cocktails selected by
computational connectivity mapping
From 'sweet' to treat; elucidating the
immune-evasive role of sialic acid sugars
and their receptors in malignant glioma'
T-Cell Therapy for Low-Grade Gliomas
Polymersomes for local delivery of
radionuclides and/or targeted agents to
high grade brain tumours
Elucidation of the correlation between
genotype and clinical behavior in
meningeal SFT/HPC
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Jaar

Bedrag

Begunstigde Omschrijving

2015

€ 15.100

VUmc

2016
2016
2016

€ 25.000
€ 60.000
€ 8.199,15

UMC Utrecht
VUmc
LUMC

2017

€ 49.585

AVL / NKI

2017

€ 60.000

VUmc

2017

€ 49.000

ErasmusMC

2017

€ 7.500

2018

€ 1.500

UMC Utrecht
Braintumor
Award

2018

€ 34.000

MUMC+

2018

€ 16.000

UMC Utrecht

€ 15.000

Brigham and
Women’s
Hospital,
Boston USA

2018

2018

€ 86.082

ErasmusMC

2019

€ 1.500

Braintumor
Award

Determining blood-brain barier penetration
of R428, for use in the treatment of diffuse
intrinsic pontine glioma (DIPG)
Kweeklab UMC Utrecht
Bio Informatica database
Epilepsie onderzoek
“Improving chemoradiation therapy of
GBM by inhibition of glioma invasion:
A Proof-of-Concept study
Development
of a standardized blood test to detect
glioblastoma (pseudo)progression
Extracellulaire Vesicles als biomarker voor
niet-invasief monitoren van glioblastoma
resistentie voor temozolomide
Meningeomas
S. Berendsen
'Identifying spatial and temporal
heterogeneity of cancer pathway activity in
patient-derived GBM organoids
Towards Liquid biopsies to uncover
Atypical/Malignant Meningioma and
hemangiopericytomas
International Low Grade Glioma Registry

Development of an individualized drug-‐screening tool for guiding therapy
selection in glioblastoma patients
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BEGROTING 2018
In Euro
Begroting
2019
€

Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties
Sponsoring evenementen

126.000
75.000
-------------201.000

Som der baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Kosten eigen fondsenwerving
Vrijwilligersvergoeding
Kosten evenementen
Reclamekosten

100.000

1.500
5.000
5.000
--------------

Beheer en administratie
11.500
Huisvesting
Telefoonkosten
Automatiseringskosten
Kantoorbenodigdheden
Bestuurskosten
Reis- en vergaderkosten
Administratiekosten
Bankkosten
Accountantskosten

25.000
1.200
4.000
4.000
1.500
2.500
1.500
1.500
2.500
-------------43.700
-------------155.200
-------------45.800
========

Som der lasten
Tekort (ten laste van bestemmingsreserve)
In % kosten vs baten uit eigen fondsenwerving
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JAARREKENING 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
In Euro
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Ref.

Vaste Activa
Materiele vaste activa
Bedrijfsinventaris
Automatisering

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

5
0
1.926
---------------

0
3.201
--------------1.926

Vorderingen

7

Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen

Liquide middelen

3.201

0
10
---------------

8

0
37
--------------10

37

1.014.276
-------------1.016.212
========

867.486
-------------870.724
========
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In Euro

PASSIVA

Ref.

Reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingreserve
bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve doelstelling

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

9
66.000

66.000

6.368

3.201

581.060
---------------

452.042
--------------653.428

Bestemmingsfondsen
Hersentumorsoorten
Ziekenhuizen
Arts/onderzoekers

Langlopende schulden
Toegekende projecten lange
termijn

24.870
37.004
41.543
---------------

521.243
24.027
35.858
0
---------------

103.417
--------------756.845
---------------

10a

59.885
--------------581.128
---------------

48.655

81.717

---------------

--------------48.655

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

81.717

10b
1.950
0
9.156

1.950
2.770
20.787

199.606

182.372

---------------

--------------210.712
-------------1.016.212
========
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2018 T/M 31 DECEMBER 2018
In Euro
Begroting Exploitatie Exploitatie
2018
2018
2017
Ref.
€
€
€

Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten algemeen particulier
Baten algemeen bedrijf
Baten algemeen loterijorganisaties
Baten Alg. Verbonden organisaties
Baten Alg. Andere organisaties

12
200.000
0
0
0
0
-----------200.000

342.832
25.231
1.187
19.175
863
-------------389.288

294.651
9.196
1.060
1.975
5.265
-------------312.147

0

4.954

10.382

-----------200.000

-------------394.242

-------------322.529

7

1.000
-----------201.000

808
-------------395.050

37
-------------322.566

Lasten
Besteed aan doelstellingen

13

100.000

170.326

224.043

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten evenementen

14
14

6.500
5.000

3.511
0

1.500
2.176

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

15

43.700
-----------155.200
-----------45.800
=======

45.496
-------------219.333
-------------175.717
========

42.071
-------------269.790
-------------52.776
========

Baten als tegenprestatie voor
levering producten/diensten

Baten uit beleggingen
Rente opbrengsten
Som der baten

Som der lasten
Saldo
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Resultaatbestemming
Mutatie bestemmingsfondsen
Mutatie bestemmingsreserves
Mutatie bestemmingsreserve j.
kosten

Saldo

0
0

43.532
132.185

57.878
-5.102

0

0

0

-----------0
-----------0
=======

-------------175.717
-------------175.717
========

-------------52.776
-------------52.776
========
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KASSTROOMOVERZICHT
OVER DE PERIODE VAN 1 JANUARI 2018 T/M 31 DECEMBER 2018
In Euro
2018
Ref.
€
€

€

2017
€

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Resultaat
Aanpassing voor afschrijving

175.717
1.275
---------------

52.776
1.078
--------------53.817

176.992
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie kortlopende vorderingen
Kortlopende schulden

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Investering materiële activa
Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Langlopende schulden

7
10b

27
2.833
--------------2.860
--------------

299
--------------

179.852

52.291

5

0

979

10a

-/- 33.062
-------------146.791

81.717
-------------134.987

2018

2017

867.485
146.791
-------------1.014.276
========

732.498
134.987
-------------867.485
========

Netto kasstroom
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand per 31 december

1.633
-/- 1.201
---------------

8
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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.
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 voor kleine organisaties (RJkC2) die
zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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. In de balans en de
staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de
toelichting.
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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. 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.
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.
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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
2017 is de continuïteitreserve gelijk gebleven met 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
waarin het evenement plaatsvindt. 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.
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.
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.
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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.
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.

Stichting STOPhersentumoren.nl jaarverslag 2016

Pagina 26 van 46

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Materiele vaste activa
In Euro
Ref. 5

31 december 2018
€
€

Automatisering apparatuur en
programmatuur
Boekwaarde per 1-1-2018
Investeringen 2018
Afschrijving 2018
Boekwaarde 31-12-2018
Totaal materiële vaste activa

3.200
0
-/- 1.274
---------------

31 december 2017
€
€

3.397
979
-/- 1.175
--------------0
-------------1.926
========

0
-------------3.201
========

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 2018
€

31 december 2017
€

10

37

-------------10
========

-------------37
========

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

Kas
Rabobank, betaalrekening …942
Rabobank, betaalrekening ...573
Rabobank, spaarrekening
Moneyou, spaarrekening
ASN bank, spaarrekening
Triodos, spaarrekening
Totaal liquide middelen

31 december 2018
€

31 december 2017
€

0
8.595
1.403
403.479
200.485
200.314
200.000
-------------1.014.276
========

0
9.635
2.407
255.443
200.000
200.000
200.000
-------------867.485
========

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.

Stichting STOPhersentumoren.nl jaarverslag 2016

Pagina 28 van 46

Reserve
De mutatie in de posten die opgenomen zijn in het kapitaal kunnen als volgt worden
gespecificeerd:
In Euro
31
31
Dotatie Onttrekking
december
december
2017
2018
2018
2018
Ref. 9
€
€
€
€
Reserves
Continuïteitsreserve
Algemene continuïteitsreserve
Continuïteitsreserve huisvesting
Continuïteitsreserve vrijwilligers
Totaal continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
bedrijfsvoering
Bestemmingsreserve
doelstelling

Bestemmingsfondsen
Meningeoomonderzoek
Kinderhersentumoren
Hersenmetastasen
Laaggradige hersentumoren
ErasmusMC
VUmc
UMCU Utrecht
MUMC Maastricht
RadboudUMC
UMCG Groningen
LUMC Leiden / Taphoorn
Sieger Leenstra
Martine Lamfers
Martin van den Bent
Jeroen de Vrij
Arnaud Vincent
Totaal fondsen en reserves

37.000
25.000
4.000
--------------66.000

0
0
0
-------------0

0
0
0
-------------0

37.000
25.000
4.000
--------------66.000

3.201

3.167

0

6.368

452.042

128.998

0

581.060

--------------- --------------521.243
132.165

--------------0

--------------653.428

12.699
15.485
10.958
446
100
158
15.904
5.120
100
40.304
0
650
100
18.354
0
49.810
0
1.870
0
20
0
200
800
800
18.934
25.144
0
40.833
0
200
270
240
--------------- --------------581.108
331.799
======== ========

21.000
0
0
15.000
40.404
0
0
34.000
0
0
0
1.600
44.078
0
0
0
--------------156.082
========

7.184
11.404
258
6.024
0
650
18.454
15.810
1.870
20
200
0
0
40.833
200
510
--------------756.845
========
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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 € 6.368
uitsluitend worden aangewend voor kosten bedrijfsinventaris.
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 uitsluitend worden aangewend voor huisvestingkosten. Er is dit boekjaar geen
dotatie nog onttrekking 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 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 de komende jaren 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 € 7.184 uitsluitend worden aangewend voor
onderzoek naar meningeomen. Er is dit boekjaar, naast een toekenning van € 15.485 een
onttrekking geweest van € 21.000.
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 uitsluitend worden aangewend voor onderzoek naar kinderneurooncologische 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 € 11.404
uitsluitend worden aangewend voor onderzoek naar kinderhersentumoren. De dotatie in het
boekjaar was € 446 de onttrekking was € 0.
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Bestemmingsfonds Hersenmetastasen
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor onderzoek naar hersenmetastasen.
De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te maken wat zij hebben verworven
en wat kan worden besteed aan onderzoek deze secundaire hersentumor. De uitgave van
dit bestemmingsfonds kan tot een bedrag van € 258 uitsluitend worden aangewend voor
onderzoek naar hersenmetastasen. De dotatie in het boekjaar was € 158, geen onttrekking.
Bestemmingsfonds Laaggradige hersentumoren
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor onderzoek naar laaggradige
hersentumoren. De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te maken wat zij
hebben verworven en wat kan worden besteed aan onderzoek deze graad 2 hersentumor.
De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een bedrag van € 6.024 uitsluitend worden
aangewend voor onderzoek naar laaggradige hersentumoren. Er is dit boekjaar, een
dotatie geweest van € 5.120 een onttrekking geweest van € 15.000.
Bestemmingsfonds ErasmusMC
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor onderzoek door het ErasmusMC
naar hersentumoren. De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te maken wat
zij hebben verworven en wat kan worden besteed aan onderzoek binnen het ErasmusMC
naar hersentumoren. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een bedrag van € 0
uitsluitend worden aangewend voor onderzoek van het ErasmusMC naar hersentumoren.
Er is dit boekjaar een dotatie geweest van € 40.304 een onttrekking geweest van € 40.404.
Bestemmingsfonds VUmc Amsterdam
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor onderzoek door het VUmc
Amsterdam naar hersentumoren. De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te
maken wat zij hebben verworven en wat kan worden besteed aan onderzoek binnen het
VUmc Amsterdam naar hersentumoren. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een
bedrag van € 650 uitsluitend worden aangewend voor onderzoek van het VUmc
Amsterdam naar hersentumoren. De dotatie in het boekjaar was € 650 geen onttrekking.
Bestemmingsfonds UMC Utrecht
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor onderzoek door het UMC Utrecht
naar hersentumoren. De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te maken wat
zij hebben verworven en wat kan worden besteed aan onderzoek binnen het UMC Utrecht
naar hersentumoren. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een bedrag van €
18.454 uitsluitend worden aangewend voor onderzoek van het UMC Utrecht naar
hersentumoren. De dotatie in het boekjaar was € 18.354 de onttrekking was € 0.
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Bestemmingsfonds MUMC Maastricht
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor onderzoek door het MUMC
Maastricht naar hersentumoren. De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te
maken wat zij hebben verworven en wat kan worden besteed aan onderzoek binnen het
MUMC Maastricht naar hersentumoren. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een
bedrag van € 15.810 uitsluitend worden aangewend voor onderzoek van het MUMC
Maastricht naar hersentumoren. Er is dit boekjaar een dotatie geweest van € 49.810 en een
onttrekking van € 34.000.
Bestemmingsfonds Radboud UMC
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor onderzoek door het Radboud UMC
naar hersentumoren. De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te maken wat
zij hebben verworven en wat kan worden besteed aan onderzoek binnen het Radboud
UMC naar hersentumoren. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een bedrag van €
1.870 uitsluitend worden aangewend voor onderzoek van het Radboud UMC naar
hersentumoren. De dotatie in het boekjaar was € 1.870 de onttrekking was € 0.
Bestemmingsfonds UMC Groningen
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor onderzoek door het UMC
Groningen naar hersentumoren. De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te
maken wat zij hebben verworven en wat kan worden besteed aan onderzoek binnen het
UMC Groningen naar hersentumoren. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een
bedrag van € 20 uitsluitend worden aangewend voor onderzoek van het UMC Groningen
naar hersentumoren. De dotatie in het boekjaar was € 20 de onttrekking was € 0.
Bestemmingsfonds LUMC Leiden
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor onderzoek door het LUMC Leiden
naar hersentumoren. De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te maken wat
zij hebben verworven en wat kan worden besteed aan onderzoek binnen het LUMC Leiden
naar hersentumoren. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een bedrag van € 200
uitsluitend worden aangewend voor onderzoek van het LUMC Leiden naar hersentumoren.
De dotatie in het boekjaar was € 200 de onttrekking was € 0.
Bestemmingsfonds Sieger Leenstra
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor onderzoek door Sieger Leenstra
naar hersentumoren. De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te maken wat
zij hebben verworven en wat kan worden besteed aan onderzoek door Sieger Leenstra
naar hersentumoren. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een bedrag van
€ 0 uitsluitend worden aangewend voor onderzoek van Sieger Leenstra naar
hersentumoren. De dotatie in het boekjaar was € 800 de onttrekking was € 800.
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Bestemmingsfonds Martine Lamfers
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor onderzoek door Martine Lamfers
naar hersentumoren. De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te maken wat
zij hebben verworven en wat kan worden besteed aan onderzoek door Martine Lamfers
naar hersentumoren. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een bedrag van
€ 0 uitsluitend worden aangewend voor onderzoek van Martine Lamfers naar
hersentumoren. De dotatie in het boekjaar was € 25.144 en de onttrekking was € 44.078.
Bestemmingsfonds Martin van der Bent
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor onderzoek door Martin van der
Bent naar hersentumoren. De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te maken
wat zij hebben verworven en wat kan worden besteed aan onderzoek door Martin van der
Bent naar hersentumoren. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een bedrag van
€ 40.833 uitsluitend worden aangewend voor onderzoek van Martin van der Bent naar
hersentumoren. De dotatie in het boekjaar was € 40.833 de onttrekking was € 0.
Bestemmingsfonds Jeroen de Vrij
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor onderzoek door Jeroen de Vrij naar
hersentumoren. De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te maken wat zij
hebben verworven en wat kan worden besteed aan onderzoek door Jeroen de Vrij naar
hersentumoren. De uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een bedrag van
€ 200 uitsluitend worden aangewend voor onderzoek van Jeroen de Vrij naar
hersentumoren. De dotatie in het boekjaar was € 200 de onttrekking was € 0.
Bestemmingsfonds Arnaud Vincent
Aan dit binnen het eigen vermogen afgezonderde fonds is door het bestuur een beperktere
bestedingsmogelijkheid gegeven. Alhoewel conform statutaire bepalingen, kan het
bestemmingsfonds uitsluitend worden aangewend voor van dr. Arnaud Vincent betreffende
hersentumoren. De reden van de beperking is om donateurs inzichtelijk te maken wat zij
hebben verworven en wat kan worden besteed aan onderzoek van dr. Arnaud Vincent. De
uitgave van dit bestemmingsfonds kan tot een bedrag van € 510 uitsluitend worden
aangewend voor onderzoek van dr. Arnaud Vincent. De dotatie in het boekjaar was € 240
de onttrekking was € 0.
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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

Projecttoekenning
Op lange termijn
Totaal langlopende schulden

31 december 2018
€

31 december 2017
€

48.655
-------------48.655
========

81.717
-------------81.717
========

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

Overlopende passiva
Accountantscontrole
Projecttoekenning
Op korte termijn
Overige schulden
Vooruit ontvangen baten
evenementen:
- Bergentocht
- 3Bergentocht
Vooruit ontvangen kosten
evenementen:
- Bergentocht inschrijfgeld
Totaal kortlopende schulden

31 december 2018
€

31 december 2017
€

1.950

1.950

199.606

182.372

0
9.156

0
20.787

0
-------------210.712
========

2.770
-------------207.879
========
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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 2019
dezelfde hoogte als in 2017 € 15.081 excl. nutsvoorzieningen en heeft betrekking op 50 m²
kantoorruimte. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2019 is besloten door de
verhuurders om geen indexering te berekenen.
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Baten uit eigen fondswerving
In Euro
Begroting
2018
€

Ref. 12
Fondsenwerving
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten algemeen particulier * (zie uitwerking
volgende pagina)

Baten hersentumorsoorten *
Baten ziekenhuizen *
Baten arts/onderzoekers *
Baten eigen acties *
Baten erfenis
Baten algemeen bedrijf
Baten algemeen loterijorganisaties
Baten alg. Verbonden organisaties
Baten alg. Andere organisaties

Baten als tegenprestatie voor de
levering van producten/diensten
Baten Buddy
Baten Symposium
Som der baten uit eigen
fondsenwerving
Baten uit beleggingen
Renteopbrengsten
Som der baten uit beleggingen
Som der baten

2018
€

2017
€

100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
0
0
--------------200.000

82.943

90.832

21.209
69.354
54.025
115.301
0
25.231
1.187
19.175
863
--------------389.288

37.924
100
9.867
142.104
13.824
9.196
1.060
1.975
5.265
--------------312.147

0
0
---------------

3.954
0
---------------

9.311
1.071
---------------

200.000

403.167

322.529

---------------

---------------

---------------

1.000
808
37
--------------- --------------- --------------1.000
808
37
--------------- --------------- --------------201.000
403.975
322.566
========= ========= =========
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*Uitwerking ref 12
Baten meningeomen
Baten metastasen
Baten LGG hersentumoren
Baten kinderhersentumoren

15.485
158
5.120
446

12.039
100
15.904
9.881
21.209

Baten MUMC-AMZ
Baten ErasmusMC
Baten VUmc Amsterdam
Baten UMCU Utrecht
Baten Radboud Nijmegen
Baten UMCG Groningen
Baten LUMC Leiden /Taphoorn

38.655
20.152
325
9.177
935
10
100

37.924
0
50
0
50
0
0
0

69.354
Baten Arnaud Vincent
Baten Martine Lamfers
Baten Sieger Leenstra
Baten Martin van der Bent
Baten Jeroen de Vrij

120
12.572
400
40.833
100

100
0
9.467
400
0
0

54.025
Baten Walk4Brains
Baten Hersentumor Collecte
Baten Bergentocht
Baten 3Bergentocht Stelvio
Baten STOPhet actieplatform

1.150
18.211
18.683
55.952
21.305

9.867
14.700
9.318
37.895
27.327
52.864

115.301
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142.104

Besteed aan doelstelling
In Euro

Ref. 13

Wetenschappelijk onderzoek
ErasmusMC
UMC Utrecht
MUMC+
AVL/NKI
VUmc Amsterdam
Brigham & Women’s Hospital, Boston,
Massachusetts USA
Bijdrage proefschrift
M.C. de Gooijer
M. Crommentuijn
BraintumorAward
S. Berendsen

Awareness *
-Drukwerk aandacht
-Commercials
-Hersentumorinformatiefonds
-Hersentumormagazine
-Hersentumorpatiënt aangepaste fiets
Totaal besteed aan doelstelling

Begroting
2018
€

2018
€

2017
€

100.000
0
0
0
0
0
0

0
86.082
21.000
34.000
0
0
15.000

0
49.000
7.500
0
49.585
60.000
0

0
0

500
0

500
400

0
-------------100.000

1500
-------------158.082

0
-------------166.985

0
0
0

2.136
0
0
8.798
1.310
---------------170.326
=========

5073
1985
50.000
0
0
---------------224.043
=========

---------------100.000
=========

 Awareness
Stichting STOPhersentumoren.nl besteedt ook aandacht aan voorlichting door mensen
bewust te maken van alarmsignalen en risico’s van het krijgen en hebben van een
hersentumor. Sommige van onze awareness activiteiten hebben een gemengd karakter en
zijn zowel voorlichtend als fondsenwervend. De toerekening van deze gemengde kosten
aan awareness is 83% voorlichting en 17% fondsenwervend en hangt samen met de
tijdsbesteding van de vrijwilligers aan dit gebied. In de jaarrekening 2018 is dezelfde
verhouding toegepast.
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Werving Baten
In Euro

Ref. 14

Kosten eigen fondsenwerving
Reclamekosten
Vrijwilligersvergoeding
Kosten notariële schenkingen

Kosten evenementen
Kosten Bergentocht Zeist
Kosten 3Bergentocht Frankrijk
Kosten Symposium
Totaal werving baten

Begroting
2018
€

2018
€

2017
€

5.000
1.500
0
-------------6.500

1.936
1.575
0
-------------3.511

0
1.500
0
-------------1.500

0
5.000
0
-------------11.500
========

0
0
0
-------------3.511
========

836
465
875
-------------3.676
========
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Kosten beheer en administratie
In Euro

Ref. 15

Huisvesting
Telefoonkosten
Porti kosten
Automatiseringskosten
Kantoorbenodigdheden
Vacatievergoeding bestuur
Reis- en verblijfkosten bestuur
Afschrijvingskosten inventaris
Administratiekosten
Algemene kosten
Bankkosten; Stichting
Bergentocht Zeist
Bergentocht Frankrijk
Accountantskosten
Totaal kosten beheer en
administratie

Begroting
2018
€

2018
€

2017
€

25.000
1.200
0
4.000
4.000
1.500
2.500
0
1.500
0
1.500
0
0
2.500
--------------

20.487
1.275
103
3.371
2.857
999
2.991
1.274
1.141
7.472
1.128
156
292
1950
--------------

19.881
857
257
3.059
2.542
1.332
2.603
1.078
1.236
5.673
792
519
300
1.958
--------------

43.700

45.496

42.087

========

========

========
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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.
In Euro
Besteed aan
doelstelling
€

Werving baten
€

Eigen
Onderzoek &
fondsen
Awareness
werving

Lasten
Subsidies en
bijdragen
Aankopen en
verwevingen
Publiciteit en
communicatie
Kosten
evenementen

Beheer
en
Adm.
€
€

Totaal
2018

Begroot
2018

Totaal
2017

€

€

€

Acties
derden

170.326

0

0

0

170.326

200.000

224.043

0

0

0

0

0

1.500

1.500

194

194

580

968

1.936

5.000

0

0

0

0

0

0

5.000

2.176

Huisvestingskosten

2.049

2.049

6.146

10.243

20.487

25.000

19.881

Kantoor- en
algemene kosten

2.216

2.216

6.648

11.079

22.159

17.200

19.501

Afschrijving
Bankkosten

127
127
382
638
1.274
0
1.078
158
315
473
630
1.576
1.500
1.611
--------------- ------------ ---------- ---------- ------------ ------------ ------------175.070
4.901 14.229 23.558 217.758 255.200 269.790
======== ======= ===== ====== ======= ======= =======
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KENGETALLEN
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
Resultaten versus begroting
1. Hogere algemene donaties
2. Hogere baten rente
3. Hogere besteding aan doelstelling
4. Positief saldo
Ad 1. Stichting STOPhersentumoren.nl kende dit jaar een hoger gemiddelde aan
algemene donaties dan begroot. Dit komt door het in 2018 stimuleren van diverse
ziekenhuis bestemmingsfondsen.
Ad 2. We hebben dit jaar hogere rente baten mogen ontvangen. Dit komt omdat er meer
bestemmingsreserve is.
Ad 3. De hogere besteding aan doelstelling dan geraamd komt voort uit de hogere
opbrengst uit onze algemene donaties.
Ad 4. Over het jaar 2018 is er een positief resultaat van € 175.717,CONTROLEVERKLARING 2018
Verstrekt de datum 14 juni 2019 door Van Ree Accountants.
Zie laatste vier bladzijden van dit verslag.

Stichting STOPhersentumoren.nl jaarverslag 2016

Pagina 42 van 46

Stichting STOPhersentumoren.nl jaarverslag 2016

Pagina 43 van 46

Stichting STOPhersentumoren.nl jaarverslag 2016

Pagina 44 van 46

Stichting STOPhersentumoren.nl jaarverslag 2016

Pagina 45 van 46

Stichting STOPhersentumoren.nl jaarverslag 2016

Pagina 46 van 46

