
'We dóén iets!' 
'Hij ging naar de dokter voor een kuchhoestje.' Camille, vader van Mandy Braet (50), 
bleek een zeldzaam sarcoom te hebben: een tumor in de weke delen met uitzaaiingen. 
Mandy besloot in actie te komen.  'De huttentocht heb ik uiteindelijk samen met mijn 
zoon Leroy gedaan voor mijn vader. Hij overleed een week na onze terugkomst. Wij 
gaan ervoor zorgen dat zijn arts, dr. Ingrid Desar, en haar team onderzoek kunnen 
doen. Dat er strakjes voor mensen als mijn vader wél een behandeling is.'  

Jaarverslag 2018
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Wie wij zijn en wat wij doen Bedankt voor uw steun!

Het Radboud Oncologie Fonds

Oncologie is een van de speerpunten van het Radboudumc. Samen met patiënten, zorgverleners en onderzoekers uit de 

hele wereld werken wij aan een wereld waarin steeds minder mensen sterven aan kanker. Daar is veel onderzoek voor 

nodig. Daarom heeft het Radboudumc, samen met KWF Kankerbestrijding, in 2012 een fonds opgericht om mensen in 

Oost-Nederland te betrekken in de strijd tegen kanker en geld in te zamelen voor onderzoeken van het Centrum voor 

Oncologie van het Radboudumc.

De mensen van het fonds 

Bestuur

Prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney 

Prof. dr. H.A.M. Marres

J.W. Förch 

R.M. Kamphuis

hoogleraar Epidemiologie, Radboudumc; 

hoogleraar Hoofd-hals oncologie, Radboudumc; 

manager Werving, KWF Kankerbestrijding; 

bestuurssecretaris, KWF Kankerbestrijding. 

Even voorstellen: Het team

In 2018 gebeurde er veel in de personele bezetting van het Radboud Oncologie Fonds:

Harry Verwaaijen, fondsenwerver van het Radboud Oncologie Fonds, werd in 2017 ondersteund door 

communicatiemedewerker Tineke Honingh. Eind 2017 trad zij uit dienst. Haar opvolger, Mathias de Graag startte in 

mei 2018 als communicatiemedewerker/medewerker fondsenwerving. Het bestuur besloot eind 2017 het team ook uit 

te breiden met een back office medewerker voor 0,5 fte. Deze plek werd opgevuld door Karin Derksen-Bens vanaf mei 

2018. In oktober 2018 heeft Harry Verwaaijen afscheid genomen van het Radboud Oncologie Fonds. Tineke Honingh is 

in oktober 2018 aangesteld als ad interim fondsenwerver. De vacature voor een nieuwe senior fondsenwerver is eind 

2018 uitgezet. De verwachting is dat het Radboud Oncologie Fonds in 2019 een nieuwe fondsenwerver mag 

verwelkomen.   

Graag kijken wij met u verder vooruit en geven wij met dit jaarverslag van 2018 een blik op het verleden én de 
toekomst waarin duidelijk zal worden dat onderzoek naar kanker nodig is om kankerpatienten een beter leven 
te geven. 

Naast de mooie groeicijfers zagen we in 2018 ook een teruggang van meer dan de helft aan inkomsten via 
organisaties zonder winststreven. Omdat verschillende organisaties om het jaar een groot bedrag doneren aan 
onderzoek naar kanker in het Radboudumc, hopen we deze inkomsten in 2019 weer naar een hoger niveau terug 
te brengen. In 2017 konden we rekenen op €253.680. In 2018 was dit 'maar' €112.000. Alsnog een heel mooi 
bedrag natuurlijk!

Uiteraard ontstaat deze groei niet vanzelf. In 2018 heeft het Radboud Oncologie Fonds geïnvesteerd in extra 
personeel om efficiënter te kunnen werken en het fonds meer op de kaart te zetten. Hiervoor heeft het fonds 
€154.540 aan kosten gemaakt voor fondsenwerving. In dit bedrag zitten ook de salariskosten van de (junior) 
medewerker fondsenwerver en de nieuwe back office medewerker. Wij zijn ons bewust van de kosten die het fonds 
hiermee draagt, maar wij zien dit als noodzakelijke investering voor de toekomst om als fonds verder te kunnen 

groeien en professionaliseren. 

Vriendelijke groet, 
namens het team van Het Radboud Oncologie Fonds

Ook in 2018 konden we op flink wat steun rekenen. In 2017 hebben we van particulieren €277.828 ontvangen. Dat 
bedrag lag in 2018 een stuk hoger: €499.443. Een groei van ruim 79% waar we heel erg trots op mogen zijn. 
Daarvoor willen wij u en alle andere particulieren graag hartelijk bedanken! 
Onderzoek naar kanker in het Radboudumc kon in 2018 ook op meer steun rekenen van bedrijven. Vergeleken met 
2017 is dat bedrag met bijna 27% gestegen: van €90.206 naar €114.368 in 2018. Een heel mooi resultaat waarmee 
we onze onderzoekers kunnen ondersteunen bij hun onderzoeksprojecten. We zijn heel dankbaar dat bedrijven uit 
de regio en onze Zakenvrienden ons steunen bij het ophalen van zoveel mogelijk geld voor onderzoek naar kanker 
in het Radboudumc.

Beste donateur, vriend, betrokkene,

Samen met u, onze onderzoekers, actievoerders, zakenvrienden en betrokkenen zetten we ons in voor een wereld 
waarin steeds minder mensen overlijden aan kanker. Van kanker een chronische ziekte maken of,  indien mogelijk, 

patiënten genezen van deze verschrikkelijke ziekte. Dat is onze missie. Natuurlijk kunnen wij dit niet alleen. Onze 
hardwerkende onderzoekers hebben uw hulp daarbij hard nodig. Gelukkig zien we al enkele jaren dat we die hulp 
krijgen. Sinds de oprichting van het Radboud Oncologie Fonds groeit het fonds gestaag door.
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Via de website www.radboudoncologiefonds.nl kunnen donateurs zien welke onderzoeken er lopen en hoeveel 
geld er (nog) voor nodig is. Ook informatie over afgeronde onderzoeken is op de website te vinden. Deze 
informatievoorziening vinden wij zeer belangrijk, omdat op deze manier direct duidelijk wordt wat er met het geld is 
gedaan, welke conclusies er zijn getrokken en welke vervolgstappen er worden genomen. Zo laten we nóg beter zien 
dat elke donatie bijdraagt aan onze doelstelling: een wereld waarin steeds minder mensen sterven aan kanker.

In het jaar 2018 is volop gewerkt aan de werving van meer gelden voor kankeronderzoek in het Radboudumc. Zoals in het 
'Beleidsplan 2018' van het fonds stond beschreven, was de wens om het team van het Radboud Oncologie Fonds in 2018 
uit te breiden met een back office medewerker voor 24 uur in de week. Hierdoor kan de fondsenwerving van het Radboud 

Oncologie Fonds efficiënter en doelgerichter werken, zodat de doelstelling van meer groei kan worden behaald. Deze 
uitbreiding is in mei 2018 gerealiseerd. In 2017 besteedde de fondsenwerver veel tijd aan administratieve werkzaamheden. 

Het nieuwe systeem voor het toetsen en volgen van onderzoeksprojecten (in samenwerking met het bestuur en de 

inhoudelijke collega’s van het Radboudumc) dat in 2017 is geïntroduceerd, heeft eind 2017 geleid tot 38 ingediende 

onderzoeksvoorstellen. Daarvan heeft het bestuur van het Radboud Oncologie Fonds in 2018 26 voorstellen goedgekeurd. 

Na goedkeuring trok het fonds in 2018 samen met de betreffende onderzoeksteams op voor oriëntatie van diverse 

fondsenwervende activiteiten. Hierbij valt te denken aan het aanschrijven van vermogensfondsen, het organiseren van 

evenementen en bijeenkomsten en het inzetten van diverse communicatiemiddelen zoals (e-mail)nieuwsbrieven en 

publicaties in media en website. Het Radboud Oncologie Fonds heeft in 2018 op deze manier €508.932 aan geoormerkte 

giften opgehaald (zie jaarrekening). Van dit geld is €344.750 meteen uitbetaald. Het overige deel bleef in reserve, omdat 

nog niet het hele onderzoeksbedrag bij elkaar was of omdat er nog te weinig onderzoek is gedaan om een mijlpaal te 

kunnen rapporteren. In 2019 hoopt het fonds deze onderzoeken volledig te kunnen financieren. 

Met de aanstelling van een nieuwe (junior) fondsenwerver voor vier dagen in de week heeft het Radboud Oncologie Fonds 

in 2018 voor continuïteit kunnen zorgen op het gebied van de PR en communicatie van het fonds. Ook in 2018 is het 

hoofddoel van deze medewerker: het begrijpelijker en wervender maken van teksten over vaak erg ingewikkelde resultaten 

op het gebied van kankeronderzoek, zodat de donateur weet waarvoor hij of zij doneert. Door helder uit te leggen waar het 

geld van donateurs terecht komt en hoe de (toekomstige) kankerpatiënt in het Radboudumc daarvan profiteert, creëren we 

betrokkenheid en motivatie om daaraan financieel bij te dragen.

In 2018 hebben we vier onderzoeken uitgebreid gepresenteerd in onze nieuwsbrieven. Daarvan was één onderzoek 

onderdeel van een themanieuwsbrief: een nieuwsbrief speciaal bedoeld voor mensen met een speciaal type kanker. Deze 

nieuwsbrieven resulteerden in extra donaties voor die onderzoeken, met een opbrengst van zes- tot bijna tienduizend euro 

per keer. We zien hier een lichte teruggang ten opzichte van 2017. Deze teruggang is deels opgevangen door de publicatie 

van de onderzoeken op de website van het Radboud Oncologie Fonds. In 2018 heeft het fonds via de website ruim 

tienduizend euro opgehaald voor dertien verschillende onderzoeken. De komende jaren wil het Radboud Oncologie Fonds 

deze (online)mogelijkheid om te doneren aan verschillende onderzoeken verder uitbreiden. Met de komst van een nieuwe 

website in 2019 moet dat een haalbaar streven zijn. 

Hoe wij onze donateurs informeren Het jaar 2018 in een notendop

Om onze donateurs goed op de hoogte te kunnen houden van het onderzoek, hebben we in 2018 vijf keer een 
nieuwsbrief per post en vier keer een digitale nieuwsbrief (e-mail) gestuurd. Maar het zou zonde zijn om het werk van 
onderzoekers in het Radboudumc alleen op die manier onder de aandacht te brengen. Daarom organiseerden we in juni 
een Zakenvriendenbijeenkomst en in november een donateursavond om donateurs te laten kennismaken met het 
onderzoek naar kanker in het Radboudumc. Zakenvrienden kregen daarbij ook een exclusief kijkje achter de schermen 

bij ons academisch ziekenhuis. Van een rondleiding op het helidek tot aan de buizenpost voor o.a. bloedmonsters: onze 
Zakenvrienden kregen een unieke kans om het Radboudumc beter te leren kennen. 

Tijdens de donateursavond in november hebben we onze donateurs meer inzicht kunnen geven in nieuwe, 

veelbelovende behandelmethoden voor huidige en toekomstige kankerpatiënten. Vooral de presentaties van 

onderzoekers over immunotherapie en hoe het lichaam zelf in wordt gezet tegen tumoren, wekten veel belangstelling 
bij de aanwezigen.  

http://www.radboudoncologiefonds.nl
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Giften die bij ons binnenkomen, gaan naar onderzoeksprojecten van onderzoekers in het Radboudumc. Als 
onderzoekers groen licht krijgen van onze SRB (Scientific Review Board) en een akkoord van het bestuur van het 

Radboud Oncologie Fonds, gaat het Radboud Oncologie Fonds een inspanningsverplichting aan met het 
betreffende onderzoeksteam om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Dit betreft veelal een pilotstudie, dat 
op basis van de onderzoeksresultaten kan leiden tot een omvangrijker vervolgonderzoek. 

In 2018 werd in totaal een bedrag van €344.750 uitbetaald aan 13 afdelingen binnen het Radboudumc die 
onderzoek doen naar kanker. De onderzoeksprojecten richten zich allemaal op het belang van huidige en 
toekomstige kankerpatiënten. Dat kan uiteenlopen van onderzoek naar preventie en genezing van kanker tot aan 
pijnbestrijding of verbetering van kwaliteit van leven in het geval er (nog) geen levensreddende therapie voor 
handen is. De goedgekeurde onderzoeksprojecten waar het Radboud Oncologie Fonds geld voor ophaalt, staan 
vermeld op onze website. De projecten behoren tot de volgende afdelingen:

Binnen één jaar na de start van zijn onderzoek kon dr. Erik Aarntzen de 

eerste resultaten melden bij het Radboud Oncologie Fonds. "We weten nu 

beter hoe het werkt, nu willen we die kennis natuurlijk ook gaan gebruiken 

om betere behandelingen te ontwikkelen!" 

Dr. Erik Aarntzen is nucleair geneeskundige. In zijn onderzoek naar 

alvleesklierkanker keek hij naar de biologische eigenschappen voor 

alvleeskliertumoren door een radio-actief molecuul (radionuclide) toe te voegen aan 

glucose. "Kankercellen willen zich vermenigvuldigen, dus die hebben energie nodig. 

Door de radionuclide kunnen we door middel van een PET-scan precies achterhalen 

waar ineens opvallend veel glucose wordt gebruikt."

Heterogene tumoren 
Dr. Erik Aarntzen

Maar bij sommige patiënten vertoont de alvleeskliertumor een 'rommelig' beeld. Delen van de tumor gebruiken veel 

glucose en andere delen niet. Dit worden heterogene tumoren genoemd. "De eerste stap van het onderzoek was om die 

heterogeniteit meetbaar en inzichtelijk te maken en te onderzoeken of er een verband bestaat met de overlevingskans. 

Wat blijkt is dat de heterogene verdeling van glucoseverbruik een lagere overlevingskans betekent voor de patiënt. Hoe 

komt dat? "Dat was de tweede stap van het onderzoek: het ontrafelen van de onderliggende biologische processen." 

Het Radboudumc werkt daarin samen met de Universiteit van Duisberg-Essen die gespecialiseerd is in fundamenteel 

onderzoek bij alvleesklierkanker.

Beschermende tumor

In een tumor zitten niet alleen slechte cellen, maar ook bindweefselcellen (stroma). Bij sommige 

alvleesklierkankerpatiënten is die hoeveelheid stroma opvallend hoog. Dat functioneert als bescherming van de tumor. 

Chemotherapie en andere therapieën dringen er nauwelijks doorheen. Dat kan dus verklaren dat behandeling van 

alvleesklierkanker zo moeilijk is. Stroma wordt gemaakt door fibroblasten. Aarntzen: "Tegen die fibroblasten hebben we 

een antilichaam ontwikkeld, waar we een speciaal fluorescent molecuul aan koppelen. Als we dit molecuul met bijna-

infrarood licht beschijnen, geeft het zuurstofradicalen af die zeer schadelijk zijn voor de omliggende cellen. De eerste 

experimenten wijzen erop dat fibroblasten zo selectief kunnen worden uitgeschakeld." Door de fibroblasten uit te 

schakelen zal de hoeveelheid bindweefsel in alvleesklierkanker worden verminderd. Door op deze manier de 

bescherming van de tumor af te breken, zullen misschien de bestaande behandelmogelijkheden zoals chemotherapie 

en immunotherapie, meer resultaat opleveren. "Dit willen we natuurlijk graag verder onderzoeken! Dus het volgende 

onderzoeksvoorstel ligt er al."

Bestedingen aan onderzoek Uitgelicht: Onderzoek naar alvleesklierkanker

Medische Oncologie 
Welke afdelingen ontvingen geld in 2018?

Genetica 

Urologie

Hematologie

Pathologie

Verloskunde en gynaecologie 

Tumor Immunologie

Psychiatrie

Radiotherapie

Radiologie en nucleaire geneeskunde

Geriatrie

Longziekten

Laboratoriumgeneeskunde
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De inkomsten die hierboven zijn weergegeven, zijn in de jaarrekening (pagina 25) nog verder uitgesplitst in: 
inkomsten uit evenementen, acties en grote gevers. Waar deze inkomsten onder andere uit bestaan, willen we 
hieronder in een paar sprekende voorbeelden nader toelichten. 

PARTICULIEREN (DONATIES EN ACTIES) € 499.443

Het Radboud Oncologie Fonds kan niet zonder de eenmalige en structurele donaties van particulieren. We proberen 

dan ook zoveel mogelijk mensen in de regio op de hoogte te brengen van ons fonds. Dat doen we uiteraard ook in 

het ziekenhuis zelf. Patiënten en bezoekers van het Radboudumc worden op het bestaan van het Radboud Oncologie 

Fonds gewezen door banieren, folders en met inzet van de beeldschermen op de poli’s. Sinds 2016 worden bezoekers 

van het ziekenhuis ook in de centrale hal aangesproken door een van onze medewerkers. Particulieren zetten zich ook 

actief in voor het fonds. Graag delen wij hiervan enkele voorbeelden:

Benefietconcert in theater Markant Uden

Op 12 september heeft Kitty Trepels van Mill, organisator van het 

Benefietconcert in theater Markant in Uden, ruim €6.400 opgehaald 

voor het Radboud Oncologie Fonds. Van dat bedrag was €2.940 

afkomstig van de Rotary Club Uden en De Heische Hoeve die door 

middel van een kersenplukactie bij hebben gedragen aan het 

onderzoek naar kanker in het Radboudumc. 

Monique van Amelsvoort, voorzitter van Rotary Uden, is blij dat ze Kitty kon verrassen. "We hebben Kitty als gast gehad 

op een van onze Rotary avonden. Zij inspireerde ons met haar persoonlijke verhaal en de kracht die zij heeft om door 

te gaan. Onze kersenpluk actie van juni dit jaar, waarbij mensen zelf kersen mochten plukken op de boomgaarde van 

de Heische Hoeve, bracht veel geld op. Samen met de eigenaren van De Heische Hoeve, Dennis en Ezra, hebben we 

besloten om Kitty en haar goede doel te ondersteunen." 

Stichting Vrienden van Stef

In het voorjaar van 2018 overhandigde een delegatie van de vriendengroep van Stef Peggeman namens de Stichting 

Vrienden van Stef een cheque ter waarde van €7.500 aan het Radboud Oncologie Fonds. Dr. Yvonne Versleijen-Jonkers 

nam de cheque in ontvangst. Zij onderzoekt in het Radboudumc bijzondere tumorcellen zoals het Ewing-sarcoom 

waar Stef in 2011 op twintigjarige leeftijd aan overleed. De vrienden van Stef willen met deze donatie bijdragen aan 

het onderzoek naar het Ewing-sarcoom zodat in de toekomst een effectievere behandeling kan worden gegeven. Het 

Radboud Oncologie Fonds is Stichting Vrienden van Stef erg dankbaar!

Donaties

Inkomsten uit donaties in 2018
Bedragen in €

Werkelijk Begroot

1. Particulieren 499.443 501.000
2. Organisaties zonder winstoogmerk 112.000 150.000

3. Bedrijven (inclusief 'Zakenvrienden') 114.368 135.000

Totaal 725.811 786.000

Het Radboud Oncologie Fonds ontvangt giften van particulieren, stichtingen en bedrijven, deels 

eenmalig en deels via een structurele bijdrage om kankeronderzoek in het Radboudumc te 
helpen financieren.
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Uitgelicht: Vierdaagsedeelnemer Margreth Fransen Veel belangstelling voor thema immuuntherapie
'Bijzondere editie van de Nijmeegse 
Vierdaagse'
Margreth Fransen en haar dochter Anne zijn twee van de 

ruim tachtig lopers die in 2018 voor het Radboud 

Oncologie Fonds/KWF de Nijmeegse Vierdaagse hebben 

gelopen. De 102e editie van het grootste evenement van 

Nederland werd gelopen onder snikhete omstandigheden: 

gelukkig wisten toch 41.006 wandelaars de eindstreep te 

halen. Zo ook Margreth en Anne. 

Dat hebben we dan ook gedaan; iedereen moet een kans 

krijgen om 'schoon' te worden. Toen Anne en ik over de 

finish kwamen, was het wel even zwaar: je neemt wel een 

denkbeeldige rugzak met je mee. Gelukkig hebben we 

daar wel wat achter ons kunnen laten. Het was een editie 

om nooit te vergeten, heel bijzonder ook om deze 

wandelvierdaagse met mijn dochter te hebben gedaan."

Margreth: "We hebben het samen goed doorstaan. Deze 

editie was om twee redenen heel bijzonder: ik liep de 

Vierdaagse samen met mijn dochter en we liepen 'm 

voor onze zoon/broer Tim. Tim kreeg in 2012 leukemie. 

Toen Tim in 2012 in het Radboudumc werd behandeld, 

zagen we allemaal banken en stoelen langs de weg. We 

vroegen ons toen af waarom die langs de straat stonden. 

We hoorden dat die van de kijkers van de Nijmeegse 

Vierdaagse waren. Ik beloofde op dat moment aan Tim: 

"Ik ga de Vierdaagse lopen als jij beter bent." Tim is nu al 

vier jaar vrij van kanker, dus die belofte moest 

nagekomen worden."

Drieëntwintig jaar geleden liep Margreth al eens de 

Nijmeegse Vierdaagse. Dat deed zij toen samen met haar 

zus, maar naar eigen zeggen is die editie niet te 

vergelijken met die van dit jaar. "Dit jaar deden we het 

echt voor Tim. Anne moest nog wel ingeloot worden, 

omdat het haar eerste keer was. Toen we hoorden dat ze 

was ingeloot, wisten we het zeker: we gaan dit samen 

doen voor Tim. Hij wilde dat we voor kankeronderzoek 

gingen lopen en stond erop dat we dat deden voor het 

Radboud Oncologie Fonds."    

Margreth Fransen tijdens de vrijdag op de Via 

Gladiola, Nijmeegse Vierdaagse (2018)

Op woensdagavond 6 november 2018 organiseerde het Radboud Oncologie Fonds een bijeenkomst voor donateurs 

waar onderzoekers van het Radboudumc de donateurs bijpraatten over hun lopende onderzoeken naar 

immuuntherapie bij kankerpatiënten. Op de drukbezochte donateursavond (180 aanwezigen) gaven dr. Marleen 

Ansems en dr. Harry Dolstra tekst en uitleg over deze nieuwe veelbelovende vorm van behandeling binnen de zorg van 

kankerpatiënten. Nog niet eerder trok een donateursbijeenkomst zoveel bezoekers naar het Radboud Oncologie Fonds. 

Dat geeft wel aan hoe belangrijk, relevant en baanbrekend het thema immuuntherapie is binnen het onderzoek naar 

kanker. 

Vragen als 'Wat is er al bereikt?' en 'Wat kunnen de patiënten van vandaag en morgen in praktische zin verwachten 

van alle ontwikkelingen op dit terrein?' stonden centraal tijdens de avond in het auditorium van het Radboudumc.     
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BEDRIJVEN € 114.368

Het Radboud Oncologie Fonds werkt met een regionaal vriendenprogramma dat aansluit op het 

Zakenvriendenprogramma van KWF. Zakenvrienden betalen een lidmaatschapsbijdrage van minimaal €2.400 (excl. 

btw) per jaar. Hiermee dragen deze – veelal regionale – bedrijven bij aan belangrijk onderzoek naar kanker in het 

Radboudumc. Het Radboud Oncologie Fonds organiseert speciaal voor deze Zakenvrienden jaarlijks een exclusieve 

bijeenkomst in het Radboudumc waarbij onderzoekers onze Zakenvrienden bijpraten over de verschillende 

onderzoeksprojecten. Ook rondleidingen op verschillende afdelingen waar normaal weinig mensen komen, zijn 

onderdeel van dit exclusieve Zakenvriendenprogramma. 

Het Radboud Oncologie Fonds helpt de bedrijven bij het uitdragen van hun maatschappelijke betrokkenheid. Dat doen 

we onder meer door onze Zakenvrienden onder de aandacht te brengen, zoals vermelding van hun naam en logo op 

onze website en op onze social media.

Transportbedrijf Willems Transport steunt het Radboud 

Oncologie Fonds wel op een heel bijzondere manier: sinds 

de zomer van 2018 rijdt er een gloednieuwe truck rond met 

het logo van het Radboud Oncologie Fonds op beide kanten 

van de vrachtwagen. Directeur Arie van Rijn legt uit waarom 

hij met zijn bedrijf het Radboud Oncologie Fonds een warm 

hart toedraagt.

"Wij vinden dat als je iets kan doen, dat je dat ook moet doen. 

Willems Transport is een familiebedrijf. We doen dit werk echt 

met elkaar en zijn heel betrokken bij onze collega's. Wat betreft 

kanker hebben we er allemaal wel mee te maken: de vader van 

de vorige eigenaar is aan de ziekte overleden, evenals de zus van 

een compagnon. Ook is mijn eigen vrouw zelf overleden aan 

kanker toen de kinderen nog klein waren. Het thema leeft in de 

maatschappij, net zoals in onze eigen persoonlijke levens. 

Daarom vragen wij als Zakenvriend aandacht voor het Radboud 

Oncologie Fonds. Zo willen wij met onze steun bijdragen aan 

kankeronderzoek."   

Uitgelicht: Willems TransportHet bedrijf als Zakenvriend
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ORGANISATIES ZONDER WINSTOOGMERK  €120.000

Stichting Bergh in het Zadel is in 1989 opgericht en zamelt dus al bijna dertig jaar geld in voor kankeronderzoek. 

Bestuursleden Ankie Kramer en Gerard Hendriksen vertellen over de organisatie die inmiddels een bekende naam heeft 

in de Gelderse regio’s Liemers en Achterhoek. “We organiseren elke vier jaar een meerdaagse wielertocht: in 2019 gaat 

de tocht in negen dagen naar Leipzig en terug. Maar in de jaren daartussen wilden we ook geld inzamelen. Daarom 

organiseren we sinds 2001 vier golftoernooien per jaar; bovendien is het mogelijk ambassadeur te worden met een 

jaarlijkse bijdrage van tweeduizend euro.” De stichting, die volledig op vrijwilligers draait, organiseert voor de ruim 150 

ambassadeurs trefdagen en concerten. Kramer: “Vele bedrijven uit de Achterhoek en de Liemers zijn bij ons betrokken. 

Het is echt een platform waar ze bij willen horen.”

Elke vier jaar steunt stichting Bergh in het Zadel een, door het KWF goedgekeurd, groot onderzoeksproject en tussentijds 

een aantal kleinere projecten. In de periode 2011-2015 heeft Bergh in het Zadel meer dan een miljoen euro opgehaald! 

Het grote project 2015 - 2019 is onderzoek naar therapie-resistentie bij acute leukemie bij kinderen. De stichting houdt 

naast dit grote project andere onderzoeksprojecten bij het Radboud Oncologie Fonds goed in de gaten en heeft in 2018 

al €45.000 euro opgehaald voor het onderzoek naar alvleesklierkanker door dr. Erik Aarntzen. Daarvoor hebben zij de 

Barghse Jonges bereid gevonden om een concert te geven tegen kanker.

De stichting is blij met de betrokkenheid van het Radboud Oncologie Fonds en de onderzoekers. “Bij een evenement 

komen altijd artsen/onderzoekers om te vertellen over hun onderzoek en de resultaten. Dat brengt heel dichtbij waar we 

het voor doen.” 

Beide bestuursleden stoppen er veel tijd in. “We hopen altijd dat we het voor een ander doen”, vertelt Hendriksen. 

“Maar uiteindelijk treft kanker iedereen; jezelf of iemand in je naaste omgeving. Ook van onze organisatie zijn we 

mensen verloren aan kanker.”

Hieronder vallen fondsenwervende acties van derde partijen die geld inzamelen voor het Radboud Oncologie Fonds. Eén 

van de trouwe partners van het Radboud Oncologie Fonds in deze categorie is stichting Bergh in het Zadel. 

In 2018 kon deze stichting een totaalbedrag van € 45.000 overmaken aan het Fonds!
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Ambassadeurs

'Fijn om wat te doen'

Onze ambassadeurs zetten zich vrijwillig in om het Radboud Oncologie Fonds onder de aandacht te brengen 

en op die manier meer mensen bekend te maken met het fonds en met het belang van kankeronderzoek. 

Carel Hoepner (56) is een van hen. 

Jaarrekening 2018

• Algemene toelichting
• Grondslagen van de waardering en resultaatbepaling
• Balans per 31 december 2018
• Staat van baten en lasten
• Kasstroomoverzicht
• Toelichting op de balans per 31 december 2018
• Toelichting op de staat van baten en lasten
• Specificatie giften specifieke bestemming
• Model C: Toelichting lastenverdeling
• Ondertekening van de jaarrekening

Bij de ondernemer uit Heemstede werd in 2014 uitgezaaide prostaatkanker geconstateerd. Eenmaal in het 

Radboudumc zag hij banners van het Radboud Oncologie Fonds en raakte hij met Harry Verwaaijen, manager 
van het Radboud Oncologie Fonds aan de praat omdat hij graag wilde helpen.

“Ik heb mijn jongensdroom geleefd.” Zijn glimmende ogen bevestigen dat: “Als kind woonde ik naast een BMW-
dealer. Ik stond daar als jongetje met mijn neus tegen de ruit gedrukt: dáár wilde ik werken. En dat heb ik gedaan. 
Sindsdien heb ik altijd in de autobranche gewerkt, leasebedrijven, import. Dus ook een gigantisch netwerk 
opgebouwd.” 

“Harry stelde me voor om dat netwerk te gaan benaderen en fondsen te werven voor het onderzoek naar PSMA-
therapie – een behandeling tegen uitgezaaide prostaatkanker die in Duitsland veelbelovende resultaten haalt, maar 
in Nederland nog niet vergoed wordt. Eén van mijn resultaten was een cheque van € 15.000 van het bedrijf waar 
mijn vrouw werkt. Dat gaf zoveel blijdschap!” 

Wij danken al onze ambassadeurs die zich belangeloos hebben ingezet het afgelopen jaar. Ook interesse om uw tijd 

en expertise in te zetten? We praten er graag met u over door. Bel voor een oriënterend gesprek: 024-3668328

“De onzekerheid is het ergste. Wanneer komt het terug en hoe gaat het dan verder? Daar lig ik wel over te malen ’s 
nachts. Maar negativiteit helpt niet. Ik vind het fijn om wat te doen, ik vind het leuk om onder de mensen te zijn. En 
doordat ik zelf kanker heb, opent dat deuren. Ik heb soms hele mooie, persoonlijke gesprekken met mensen met 
wie ik voorheen alleen maar zaken deed.” 
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Algemene toelichting

Doelstelling

Stichting Radboud Oncologie Fonds, statutair gevestigd te Geert Grooteplein 10 in Nijmegen

heeft ten doel om door structurele gezamenlijke fondsenwerving door oprichters op het

gebied van de kankerbestrijding:

a. substantieel meer middelen te verwerven dan zij op eigen kracht kunnen realiseren, primair door nieuwe

doelgroepen te bereiken, uitbreiding van bestaande doelgroepen, nieuwe relaties te ontwikkelen en zo meer 

mensen te betrekken in de strijd tegen kanker;

b. de zichtbaarheid en reputatie van het Radboudumc en het Koningin Wilhelmina
Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding te vergroten en versterken als topinstituten in de strijd tegen kanker;
c. In beginsel, maar niet op voorhand uitsluitend, kankeronderzoek bij het Radboudumc

te financieren. De stichting wordt voornamelijk ondersteund met giften van particulieren en stichtingen. De 

organisatie is opgericht op 22 oktober 2012.

Fiscale positie

Stichting Radboud Oncologie Fonds is conform artikel 6, lid 1 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 

uitgesloten van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.

Daarnaast is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 650 "Richtlijn Fondsenwervende instellingen" van 

de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen die worden toegepast voor de waarden van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd 

op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 

waarde.
Baten en lasten worden toegekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Overschotten worden slechts opgenomen 

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke tekorten die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 

geworden.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Langlopende schulden

Aangegane verplichtingen die vervallen na één jaar, worden gepresenteerd onder schulden op lange termijn.

Kortlopende schulden

Aangegane verplichtingen die vervallen binnen één jaar, worden gepresenteerd als uitkeringsverplichtingen onder 

schulden op korte termijn.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

In de staat van baten en lasten worden de ontvangsten en uitgaven verantwoord in het jaar waarop zij 

betrekking hebben.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
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Balans per 31 december 2018

Activa 
Bedragen in €

31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen
KWF Kankerbestrijding 
Voorraad kunstwerken 
Overige vorderingen en overlopende activa

119.707
- 

49.471

169.178

8.112
30.000
2.324

40.436

Liquide middelen 618.248 512.099

Totaal 787.426 552.535

Passiva 
Bedragen in €

31-12-2018 31-12-2017

Reserves en fondsen Bestemmingsreserve 
Bestemmingsreserve in niet-liquide vorm 
Fonds werkkapitaal

628.228
-

100.000

401.707
30.000

100.000

728.228 531.707

Kortlopende schulden 

Overlopende passiva 59.099 20.828

Totaal 787.426 552.535

Staat van baten en lasten

Baten 
Bedragen in €

Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

499..443 501.000 277.828
114.368 135.000 90.206

Baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van andere organisaties zonder 

winststreven

112.000 150.000 100.426

Som van de geworven baten 

Som van de baten

725.811

725.811

768.000

768.000

621.714

621.714

Lasten 
Bedragen in € Werkelijk 2018 Begroot 2018 Werkelijk 2017

Doelbesteding

Besteed aan doelbestedingen 344.750 463.000 485.250

154.540 144.000 114.522Wervingskosten

Kosten beheer en administratie
- - -

Som van de lasten 499.290 607.000 599.772

216.521 179.000 21.942
     - - -

Saldo voor financiële baten en lasten 

Saldo financiële baten en lasten 

Saldo van baten en lasten 216.521 179.000 21.942
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Kasstroomoverzicht

Activa 
Bedragen in €

2018 2017

 -   -

499.443 277.828

114.368 90.206
112.000 253.680

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Ontvangen uit storting werkkapitaal

Ontvangen uit particulieren

Ontvangen uit bedrijven

Ontvangen uit acties organisaties zonder winststreven 

Mutaties nog te ontvangen

-128.742 -15.661

Totaal van de ontvangsten 597.069 606.053

-344.750 -485.250

-154.540 -114.522

Betalingen inzake doelbesteding 

Betalingen inzake werving 

Mutaties nog te betalen niet liquide vorm 

Mutaties nog te betalen

30.000 -

Totaal van de uitgaven -490.919 -582.745

Mutatie liquide middelen 106.149 23.308

488.791

512.099

Liquide middelen 2017 

Per 1 januari

Per 31 december 

Mutatie liquide middelen 23.308

512.099

618.248

Liquide middelen 2018 

Per 1 januari

Per 31 december 

Mutatie liquide middelen 106.149

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Activa 
Bedragen in €

Voorraden

       Voorraad Kunstwerken* 

      Mutaties boekjaar

30.000

Vorderingen

 8.112

111.595

Rekening courant KWF Kankerbestrijding 

Stand per 1 januari 2018

Mutaties boekjaar

Stand per 31 december 2018 119.707

Overige vorderingen en overlopende activa 1.050
Nog te ontvangen BTW 

DocData online Acties derden

Nog te ontvangen donaties *

1.363

2.058

Totaal vorderingen en overlopende activa 169.178

Liquide middelen 

Rabobank 330.000.039

618.248

*Toelichting
Het bedrag van de nog te ontvangen donaties is in januari 2019 ontvangen.

38.371 17.027

-30.000

45.000
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Passiva 
Bedragen in €

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve

401.707

226.521

Stand per 1 januari 2018 

Mutaties boekjaar

Stand per 31 december 2018 628.228

Bestemmingsreserve in niet-liquide vorm
Mutaties boekjaar

30.000

Fonds werkkapitaal
50.000KWF Kankerbestrijding 

ROF 50.000

728.228Totaal reserves en fondsen

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

504

44.965

13.730

Nog te betalen bankkosten 

Nog te betalen salariskosten 

Nog te betalen facturen 

Totaal kortlopende schulden 59.199

Baten 
Bedragen in €

Werkelijk 2018 Begroot 2018

Baten van particulieren

180.522 153.000

227.500 245.000

15.545 33.000

- 20.000

Donateurs 

Grote gevers 

Evenementen 

Nalaten 

Acties  75.876 50.000

Totaal 499.443 501.000

Baten 
Bedragen in €

Werkelijk 2018 Begroot 2018

Baten van bedrijven

114.368 135.000Bedrijven 

Totaal 114.368 135.000

Baten 
Bedragen in €

Werkelijk 2018 Begroot 2018

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Stichting Bergh in het Zadel 45.000  -   

67.000 -Stichting HdkT

Overig

Totaal 112.000 150.000

Toelichting op de staat van baten en lasten

-30.000

150.000-
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*Toelichting

De wervingskosten zijn €14.540 hoger dan begroot. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door de hogere kosten 

van het werven van donateurs en het hoger uitvallen van de salariskosten van eigen personeel.

Lasten 
Bedragen in €

werkelijk 2018 begroot 2018

Doelbesteding

344.750 463.000Doelbesteding Stichting

Totaal 344.750 463.000

Kosten uit eigen fondsenwerving

68.832 60.000

1.090 3.000

4.914 7.000

2.136

5.592 10.000

5.363 1.000

Donateurs 

Grote gevers 

Evenementen 

Nalaten 

Bedrijven 

Acties 

Salaris 66.613 60.000

Totaal 154.540 144.000

Kosten werving in % van baten eigen fondsenwerving 25,2% 22.6%

Op afdeling Bedragen

275.753

2.493

34.010

20.000

1.095

34.280

170

200

3.366

124.575

6.976

5.554

406

Medische Oncologie 

Genetica

Urologie 

Hematologie

Pathologie

Verloskunde en gynaecologie 

Tumor Immunologie 

Psychiatrie

Radiotherapie 

Radiologie en Nucleaire Geneeskunde 

Geriatrie

Longziekten 

Laboratoriumgeneeskunde 

Totaal 508.932

Specificatie giften specifieke bestemming

3.000
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Toelichting lastenverdeling over het boekjaar 2018

Bestemming 
Bedragen in €

Doelstelling Werving baten Totaal
2018

Begroot
2018

Wetenschappelijk 
onderzoek

Eigen
fondsen-
werving

Acties
van 

derden

344.750 - - 344.750 463.000

- - - - -

- 152.868 - 152.868 144..000

Subsidies en bijdragen 

Afdrachten

Publiciteit en communicatie 

Algemene- en kantoorkosten - 1.672 - 1.672 -

Totaal 344.750 154.540 - 499.290 607.000

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming.

Bezoldiging bestuur

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Ondertekening van de jaarrekening 

Nijmegen, 5 juni 2019

Bestuur

B. Kiemeney

(Voorzitter)

J.W. Forch
(Bestuurslid)

H. Marres 

(Secretaris)

R.M. Kamphuis

(Penningmeester)
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Het Radboud Oncologie Fonds heeft een ANBI-status, 

waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Fotografie

Een deel van de fotografie van dit jaarverslag is belangeloos verzorgd 

door fotograaf András Schuh, die zich al sinds 2015 inzet voor het 

Radboud Oncologie Fonds. 

Colofon

Geert Grooteplein 10 - route 625 

6525 GA Nijmegen

T: 024 3668328

E: info@radboudoncologiefonds.nl 

W: www.radboudoncologiefonds.nl 

B: NL34 RABO 033 00 00 039

Fotografie: (pagina 4, 7, 9, 13, 31): András Schuh (www.andrasschuh.nl) 

Overige fotografie: Radboudumc beeldbank en privécollecties 

Illustraties: (pagina 2, 6, 8,10,11,12,13,15): Tineke Honingh

Teksten en projectmanagement: Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is een samenwerkingsverband tussen het Centrum van Oncologie van het Radboudumc en 
KWF Kankerbestrijding. Het Radboud Oncologie Fonds kan gebruik maken van alle backoffice-faciliteiten van KWF, 
waardoor die faciliteiten niet hoeven te worden ingericht en onderhouden door het fonds. De jaarrekening van het 
Radboud Oncologie Fonds wordt geconsolideerd door KWF Kankerbestrijding. De opbrengsten van het Radboud 
Oncologie Fonds komen volledig ten goede aan het wetenschappelijk onderzoeksprogramma van het Centrum voor 
Oncologie van het Radboudumc.

mailto:info@radboudoncologiefonds.nl
https://www.radboudoncologiefonds.nl
https://www.andresschuh.nl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Acteur
http://www.connect-communicatie.nl



