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Stichting Radboud Oncologie Fonds te Nijmegen

Jaarrekening 2020

BESTUURSVERSLAG

Over het Radboud Oncologie Fonds 

Oncologie is één van de belangrijkste speerpunten van het Radboudumc. Samen werken wij aan een 

ideale wereld waarin mensen niet meer hoeven te overlijden aan kanker. Daar is veel onderzoek voor 

nodig en dat kost geld, veel geld. Het Radboud Oncologie Fonds wil meer mensen betrekken in de strijd 

tegen kanker om zo meer geld in te zamelen dat direct naar onderzoek naar kanker in het Radboudumc 

gaat. Het Radboudumc wil op zijn beurt patiënten de beste zorg aanbieden, op maat, goed gecoördineerd 

en afgestemd met alle betrokken professionals.

Het Radboud Oncologie Fonds heeft ten doel:

✓  Geld in te zamelen om onderzoek, zorginnovatie, infrastructuur en onderwijs/opleiding op het terrein 

van kanker in het Radboudumc te financieren.

✓  De betrokkenheid van bestaande relaties en donateurs bij de activiteiten op het terrein van kanker in

het Radboudumc te borgen en nieuwe doelgroepen aan te boren (relatieontwikkeling).

✓  De zichtbaarheid en reputatie van het Radboudumc te vergroten en te versterken als topinstituut in

het onderzoek naar kanker, patiëntenzorg en onderwijs/opleiding.

Terugblik 2020

Het jaar 2020 was een opmerkelijk en bewogen jaar. De COVID-19 pandemie had en heeft een grote 

impact op het maatschappelijke leven. Ook voor het werk van goede doelen heeft de pandemie directe 

gevolgen gehad. Niet eerder stonden goede doelen voor zulke grote uitdagingen om zowel de 

doelbesteding als de inkomsten om de maatschappelijke doelen te realiseren, op peil te houden.

Covid

Ook voor het Radboudumc en het Radboud Oncologie Fonds zijn de gevolgen groot. Zorgpersoneel werkt 

de klok rond om de stroom coronapatiënten op te nemen. Tegelijkertijd worden verschillende onderzoeken

naar het coronavirus opgestart. Op het kantoor van het Radboud Oncologie Fonds wordt het stil; alle

 medewerkers werken vanuit huis en het lijkt alsof het onderzoek naar kanker even niet in de hoofden van 

mensen past. Iedereen heeft het alleen nog maar over corona.

Actieve werving komt stil te liggen

Vanaf maart is het Radboud Oncologie Fonds genoodzaakt geplande fondsenwervende activiteiten en 

bijeenkomsten af te lassen en valt de actieve (hal)werving voor onderzoek naar kanker stil.

Ook het benaderen van nieuwe zakenvrienden komt stil te liggen. Vermogensfondsen en andere stichtingen 

zien ook dat hun evenementen niet door kunnen gaan en zijn daardoor terughoudend in het “besteden” 

aan goede doelen.

Samen in deze pandemie

Voor het eind van maart is de focus verlegd naar corona en wordt door gezamenlijke inzet van de 

fondsenwervers van Radboudumc en Radboud Universiteit de campagne ‘Samen stoppen we het 

coronavirus!’ gelanceerd. De campagne heeft veel media-aandacht gegenereerd en heeft bijgedragen 

aan de positionering van het Radboud Fonds als “het fonds” van het Radboudumc en de Radboud 

Universiteit.

Parallel van offline naar online

Parallel hieraan switchen we binnen het Radboud Oncologie Fonds van offline- naar online werving - en 

veranderen we grootse gezamenlijke evenementen in kleine individuele solo evenementen. 
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Vlak voor de zomer wordt succesvol de campagne “Wandel kanker de wereld uit” gelanceerd als 

tegenhanger van de afgelaste Nijmeegse Vierdaagse.  Actievoerders wandelen alleen, op een door hen 

gekozen tijdstip, hun eigen gestelde wandeldoel en werven tegelijkertijd gelden voor onderzoek naar 

kanker in het Radboudumc. 

Dit wordt een groot crowdfund succes, waarmee ook direct duidelijk wordt dat het digitale actieplatform 

een positieve bijdrage levert. Ook blijken er nog steeds particulieren en bedrijven te zijn die hun 

maatschappelijke betrokkenheid tonen door een gift of door een eigen actie te initiëren. Het zichtbaar 

blijven en denken in kansen en oplossingen blijkt stapje voor stapje zijn vruchten af te werpen!

Saamhorigheid en belcampagne

Aan het eind van 2020 werd een ‘upgrade’ belcampagne opgestart onder bestaande donateurs. Doordat 

de meeste mensen thuis zijn en er een saamhorigheidsgevoel blijkt te zijn ontstaan ervaren we dat veel 

donateurs bereid zijn hun eenmalige gift om te zetten in een periodiek schenken overeenkomst (PSO). 

Daarnaast worden, o.a. door middel van nieuwsbrieven en storytelling, vermogensfondsen en relaties 

actief benaderd om bij te dragen aan ons gezamenlijke ideaal. Het gevolg is dat we toch een heel mooi 

resultaat konden boeken aan het eind van het jaar!  

Baten 

De baten van organisaties zonder winststreven zijn voornamelijk gerealiseerd door het actief aanschrijven 

en onderhouden van contacten met vermogensfondsen door de manager van het Radboud Oncologie Fonds. 

Er zijn in de regio ook een aantal zeer betrokken stichtingen die actief zijn in fondsenwerving en projecten 

van het Radboud Oncologie Fonds adopteren. In 2020 mochten we mooie giften ontvangen van o.a.: 

Bergh in het Zadel, Stichting Kanker Zien, De Louise Vehmeijer Stichting en Somerset Capital Partner. 

Er wordt geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten.

2020 2019

€ 662.352 € 795.106

€ 93.003 € 23.931

€ 244.670 € 415.620

€ 62.566 € 59.075

€ 1.062.591 € 1.293.732

Samenwerking met onderzoekers

In 2020 is de samenwerking met artsen en onderzoekers verder vormgegeven en uitgebreid. Het Radboud 

Oncologie Fonds adviseert en ondersteunt wetenschappers bij fondsenwerving. Het Radboud Oncologie Fonds 

ontwikkelt samen met hen wervingscampagnes, onderhoudt contacten met donateurs, regelt overeenkomsten, 

verzorgt de administratie etc.

Online werving 

Door corona is het belang van online werven en communiceren enorm toegenomen. Het Radboud

Oncologie Fonds heeft in 2020 sterk ingezet op het maken van een omslag naar meer online werven.

Het online donatie-platform www.voorradboudfonds.nl heeft een belangrijke rol gekregen in de werving. 

Het platform biedt donateurs de mogelijkheid snel en eenvoudig bij te dragen of een eigen actie te starten. 

Ook biedt het wetenschappers de mogelijkheid om op professionele wijze hun onderzoeken te presenteren 

aan hun doelgroepen. Het is een laagdrempelige manier om fondsen te werven en draagt bij aan een 

transparant wervingsproces. 

Totaal 

Baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Overige baten (sponsoring)

4



Stichting Radboud Oncologie Fonds te Nijmegen

Jaarrekening 2020

Een voorbeeld van succesvolle campagne die ondersteund werd door het donatie-platform:

PROMPT een Snor

Samen met Oncoloog dr. Niven Mehra initieerden we de actie ‘PROMPT 

een Snor’ voor zijn onderzoek naar persoonsgerichte behandeling van 

prostaatkanker (PROMPT onderzoek). Door maar liefst 45 actiestarters 

en 1.275 donateurs brengt deze campagne € 120.000 op.

Onze online communicatie kreeg een extra boost door de investering in de ‘’Always-On-Campagne’’ op 

Facebook. Het gespecialiseerde communicatieadviesbureau Online slimmerik uit Utrecht hielp ons 

om gericht en systematisch berichten rondom specifieke thema’s op social media kanalen te plaatsen 

met als doel een betrokken online achterban op te bouwen. ‘’Omarm potentiële geïnteresseerden en 

zorg dat je ‘always on’ bent: altijd aanwezig met interessante content voor je klanten, op het moment 

dat ze daar behoefte aan hebben’’.

Met de campagne worden goede resultaten gehaald:

Er zijn in totaal 302.400 personen door de Always On campagne bereikt waardoor 13.297 bezoeken 

aan het donatieplatform zijn gebracht.

Schriftelijke communicatie

De nieuwsbrief is in 2020 drie keer verschenen en wordt per post naar donateurs en relaties verstuurd. 

Deze heeft een oplage van ca. 4.000 per keer van 5.000 mailadressen. In elke nieuwsbrief wordt één 

onderzoek uitgelicht. 

In 2020 waren dit: 

✓  Meer opheldering over de relatie tussen endometriose en eierstokkanker

✓  Ingrijpende gevolgen voor vrouwen met vulvakanker beperken

✓  Keuzehulp voor patiënten met hoofd-hals kanker
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Doelbestedingen

In totaal is € 887.530 besteed aan onderzoek naar kanker in 2020. In 2019 was dit € 651.918.

Bedrag 

€ 313.225

€ 122.420

€ 62.900

€ 60.000

€ 60.000

€ 55.000

€ 50.795

€ 50.000

€ 35.665

€ 30.000

€ 24.950

€ 24.975

€ 20.000

€ 18.495

€ 5.000

€ 4.055

€ 887.530

Kosten

€ 140.914

€ 140.914

Onder wervingskosten worden de kosten gerekend die het Radboud Oncologie Fonds maakt voor het 

ontvangen van donaties van particulieren, bedrijven en stichtingen. Denk hierbij aan het ontwikkelen 

van campagnes, drukwerk en bijvoorbeeld aan advertentiekosten. 

Tevens zijn hierin opgenomen de kosten van beheer en administratie en salariskosten.

Deze kosten zijn gedekt door de ongeoormerkte baten van het Radboud Oncologie Fonds.

Organisatie en samenwerking

In 2020 is de samenwerking tussen Radboud Universiteit en Radboudumc op het terrein van 

fondsenwerving geïntensiveerd. Gezamenlijk werken de medewerkers aan een professionele back-office, 

een efficiënte werkwijze, expertise uitwisseling etc. De fondsenwervers delen kennis, plannen, ideeën 

en best practices. 

De dagelijkse leiding van de fondsenwerving valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur 

van het Radboud Fonds. Zijn salariskosten worden voor 50% door de Radboud Universiteit en voor 

50% door het Radboudumc betaald en worden niet doorbelast. Hierdoor zorgen we ervoor dat een zo 

groot mogelijk deel van de donaties worden aangewend om de projecten te realiseren.

Om de gezamenlijke fondsenwerving onder één paraplu onder te brengen, heeft de Stichting Radboud 

Oncologie Fonds in 2021 haar activiteiten overgedragen aan de Stichting Radboud Fonds.

Wervingskosten

Totaal

Lymfoïde ziekten

Schildwachtersklierlokatie bij keelkanker

Blaaskanker

Nierkanker 

Totaal 

Move to live

Longkanker

Verandering van levensstijl als medicijn tegen kanker

Darmkanker

Gemaakte kosten 2020

Sarcomen

Folliculair lymfoom

Hoofdhalskanker

Niercelkanker

Verandering levensstijl tegen kanker

Doelbesteding 2020

Radiotherapie met immunotherapie (div soorten kanker)

Prostaatkanker

Praten over erfelijke kanker bij gedrags- en communicatieve 

beperkingen
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Doelen voor 2021

De doelen voor 2021 zijn samengevat in de onderstaande twee afbeeldingen. 

Risico's en onzekerheden

Het Radboud Oncologie Fonds probeert een goed inzicht te hebben in de risico’s die zij loopt en een adequaat 

systeem van maatregelen te hanteren. In onderstaand overzicht staan de verschillende risico’s die het fonds 

onderkent en de beheersmaatregelen die zijn getroffen.
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Fraude

Daar waar geldstromen voorkomen, bestaat de kans op fraude. Zowel door medewerkers, derden, als een 

combinatie daarvan.

Beheersmaatregelen:

- Er is een acceptatieprotocol ingericht voor donaties boven € 50K.

- Grote giften aanvaardt het fonds na een screening en akkoord van het bestuur.

- Voordat een relatie wordt aangegaan, wordt de achtergrond van de persoon nagegaan.

Betrokkenen

Bestuur Radboud Oncologie Fonds

Prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney, hoogleraar Epidemiologie in het Radboudumc

Prof. dr. H.A.M. Marres, hoogleraar hoofd-hals oncologie Radboudumc

Drs. S.L. Gazzoli, manager projectadministratie Radboudumc

Dagelijks uitvoerend team

Drs. M.E. Kokkeler, manager Radboud Oncologie Fonds

K.F.H. Derksen-Bens, relatiebeheer en samenwerkingen

M. Graag, communicatiemedewerker Radboud Oncologie Fonds (tot 1 augustus 2020)

J.M. Melchers, communicatie en creatie (vanaf 1 september 2020)

Scientific Review Board (SRB)

Op het moment dat een arts of onderzoeker een aanvraag doet voor verzoek om geld, schrijft hij een 

Grant Proposal. De SRB beoordeelt aanvragen voor financiering en geeft daarover advies aan het bestuur 

van het Radboud Oncologie Fonds.

Verbonden aan het Radboud Oncologie Fonds wordt een SRB ingesteld, waarin in ieder geval en minimaal 

zitting hebben:

✓  Twee onderzoekers met populatiewetenschappen-expertise met aandachtsveld binnen de oncologie;

✓  Twee onderzoekers met moleculaire wetenschappen-expertise met aandachtsveld binnen de oncologie;

✓  Twee onderzoekers met klinische wetenschappen-expertise met aandachtsveld binnen de oncologie;

✓  Een patiënt;

✓  Een ambtelijk secretaris vanuit de Grant Support Office.

Voorzitter SRB prof. dr. A. Geurts Van Kessel (AD), Hoogleraar Tumorcelgenetica
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ALGEMENE GEGEVENS

Juridische structuur
De Stichting Radboud Oncologie Fonds te Nijmegen is op 22 oktober 2012 opgericht ten overstaan van notaris 
mr. R.H. Meppelink, gevestigd te Amsterdam.
Op 20 december 2019 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden.

Inschrijving

onder nummer 56377789 met RSIN-nummer 852097207.

Doelstelling
Artikel 2.1 van de statuten luidt als volgt:
De stichting heeft ten doel het werven van fondsen ten behoeve van Radboud Universiteit Medisch Centrum 

(hierna ook: Radboud UMC), zijnde een vestiging van de stichting: Stichting Katholieke Universiteit, 
gezeteld te gemeente Nijmegen, kantoorhoudend Geert Grooteplein Noord 9, 6525 EZ NIJMEGEN,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 
41055629 (RSIN nummer 002968721) (hierna ook: SKU), ten einde op het gebied van de kankerbestrijding:
a. substantieel meer middelen te verwerven dan Radboud UMC op eigen kracht kan realiseren, primair door 

nieuwe doelgroepen te bereiken, uitbreiding van bestaande doelgroepen, nieuwe relaties te ontwikkelen 
en zo meer mensen te betrekken bij de strijd tegen kanker;

b. de zichtbaarheid en reputatie van Radboud UMC te vergroten en te versterken als topinstituut in de 
strijd tegen kanker;

c. kankeronderzoek bij Radboud UMC te financieren, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks 
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits 
in het algemeen belang van de kankerbestrijding.

Vermogen

door erfstelling verkregen wordt, alsmede andere baten. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder
het voorrecht van boedelbeschrijving.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van Stichting Radboud Oncologie Fonds wordt gevoerd door:
 - prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney - voorzitter
 - prof. dr. H.A.M. Marres - bestuurslid
 - drs. S.L. Heijster-Gazzoli - penningmeester

Boekjaar
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Vestiging
De Stichting Radboud Oncologie Fonds is statutair gevestigd aan het Geert Grooteplein Zuid 10, 6525 GA  te Nijmegen.

ANBI status
Met ingang van 22 oktober 2012 is de Stichting Radboud Oncologie Fonds aangemerkt als een algemeen nut beogende 
instelling in de zin van artikel 24 lid 4 Successiewet 1956.

De Stichting Radboud Oncologie Fonds staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel  

Volgens artikel 2.2 zal het vermogen van de stichting worden gevormd door subsidies, giften, legaten, hetgeen
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na winstbestemming)

31-12-2020 31-12-2019
ACTIVA Ref. € €

Vorderingen 1 101.495 41.798                  
Liquide middelen 2 1.217.974 1.233.650            

1.319.469            1.275.448            

Totaal 1.319.469            1.275.448            

31-12-2020 31-12-2019
PASSIVA € €

Reserves en fondsen
 - Bestemmingsreserves 1.147.946            1.089.299            
 - Fonds werkkapitaal 50.000                  50.000                  
 - Fonds op Naam 0 24.500                  

3 1.197.946            1.163.799            

Kortlopende schulden 4 121.523 111.649                

Totaal 1.319.469            1.275.448            
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
(na winstbestemming)

Realisatie Begroting Realisatie 
Ref. 2020 2020 2019

BATEN: € € €

 - Baten van particulieren 5 662.352                425.000                795.106                
 - Baten van bedrijven 6 93.003                  90.000                  23.931                  
 - Baten van andere organisaties zonder winststreven 7 244.670                505.000                415.620                
Som van de verworven baten 1.000.025            1.020.000            1.234.657

Baten als tegenprestatie voor de levering van
 - Overige baten 8 62.566                  60.000                  59.075

Som van de baten 1.062.591            1.080.000            1.293.732            

LASTEN:

Doelbestedingen 9 887.530                900.000                651.918                
Wervingskosten 10 140.914                191.000                156.243                

Som van de lasten 1.028.444            1.091.000            808.161                

Saldo van baten en lasten 34.147                  -11.000                485.571                
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, zijnde Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar 
de toelichting.

Vorderingen

Liquide middelen

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop
deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; 
baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele  balans 

Vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op 

grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Debiteuren 0 10.927
Rekening courant KWF Kankerbestrijding 0 19.707
Omzetbelasting 69                          0
Nog te ontvangen toegekende schenking 20.000                  0
Nog te ontvangen Kentaa opbrengsten 81.426 11.164

101.495                41.798

2. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Rabobank, betaalrekening 1.217.974            1.233.650

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

3. Reserves en fondsen

De reserves en fondsen bestaan uit de volgende componenten:

Algemeen Geoormerkt Totaal
Bestemmingsreserves € € €

Stand per 1 januari 2020 171.276                918.023                1.089.299            
Mutaties boekjaar bij: 151.124                770.553                921.677                
Mutaties boekjaar af: -35.914                -827.116              -863.030              
Stand per 31 december 2020 286.486                861.460                1.147.946            

Toelichting  
Per 1 januari 2020 bedroeg de geoormerkte bestemmingsreserve € 918.023. In 2020 heeft de stichting € 770.553
aan geoormerkte giften ontvangen en € 738.205 aan geoormerkt geld ter beschikking gesteld.
De algemene reserve bedroeg op 1 januari 2020 € 171.276. De ontvangen baten, niet zijnde geoormerkt, bedroegen
in 2020 na verrekening met de wervingskosten € 151.124. De onttrekkingen uit de algemene reserves ter financiering
van projecten betreffen € 35.914. Dit betrof vier onderzoeken op het gebied van nierkanker, levensstijl en kanker,

keelkanker en hoofd-halskanker.

31-12-2020 31-12-2019
Fonds werkkapitaal € €

Fonds werkkapitaal Radboud Oncologie Fonds 50.000 50.000                  
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Stichting Radboud Oncologie Fonds te Nijmegen
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

3. Reserves en Fondsen
2020 2019

Fonds op Naam € €

Bestemmingsfonds Ton Stoops
Vermogen per 1 januari 24.500 0
Ontvangen in boekjaar 24.500 24.500

49.000 24.500
Besteed aan onderzoek in boekjaar 49.000 0
Vermogen per 31 december 0 24.500

Toelichting  
Dit geoormerkte fonds is opgericht op 1 april 2019 en is bestemd voor onderzoek naar hoofd-halskanker in het 
Radboudumc in de breedste zin van het woord. In 2020 is dit geld besteed voor onderzoek.

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Totaal reserves en fondsen 1.197.946            1.163.799            

4. Kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019
€ €

Crediteuren 56.254                  53.593                  
Afrekening 2020 Stichting Radboud Fonds 55.588                  0
Rekening courant Radboudumc 158                       0
Omzetbelasting 0 7.418                    
Fondskapitaal KWF Kankerbestrijding 0 50.000                  
Overlopende passiva 9.523                    638                       

121.523                111.649                
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

BATEN Realisatie Begroting Realisatie 
2020 2020 2019

€ € €
5. Baten van particulieren

Donateurs 487.846                200.000                249.987                  
Grote gevers 0 100.000                375.081                  
Evenementen 0 0 45.497                    
Nalaten 156.997                50.000                  3.600                      
Acties 17.509                  75.000                  120.940                  

662.352                425.000                795.106                  

Toelichting: 
De baten van particulieren zijn in 2020 aanzienlijk achtergebleven bij 2019; de opbrengst is ruim € 132.000 lager.
Dit is een logisch gevolg van COVID-19; wervingsacties in de hal van het Radboudumc bleven achterwege evenals evenementen.
Echter door online crowdfunding is het aantal particuliere donateurs daarentegen toch fors gestegen. De actie "Prompt een 
Snor" in november heeft hieraan een grote bijdrage geleverd. Daarnaast zijn er meerdere nalatenschappen ontvangen in 2020.
Vergelijking van de cijfers geeft een iets vertekend beeld omdat grote gevers evenals de online actie in 2020 onder donateurs
zijn gepresenteerd.

Realisatie Begroting Realisatie 
2020 2020 2019

€ € €

6. Baten van bedrijven

Bedrijven 93.003                  90.000                  23.931                    
93.003                  90.000                  23.931                    

Realisatie Begroting Realisatie 
2020 2020 2019

€ € €
7. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Stichting Bergh in het Zadel 127.301                0 313.200                  
Stichting Kanker Zien 25.000                  200.000                102.420                  
De Louise Vehmeijer Stichting 76.669                  60.000                  0
Overig 15.700                  245.000                0

244.670                505.000                415.620                  

Toelichting: 
Ten gevolge van COVID-19 heeft het benaderen van andere stichtingen en vermogensfondsen niet geresulteerd in het
gewenste resultaat. Deze stichtingen en fondsen zien ook een sterke daling van de inkomsten en kunnen als gevolg
daarvan niet of minder uitkeren.
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Stichting Radboud Oncologie Fonds te Nijmegen
Jaarrekening 2020

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Realisatie Begroting Realisatie 

2020 2020 2019
8. Overige baten € € €

Sponsoring 62.566                  60.000                  59.075                    
62.566                  60.000                  59.075                    

Toelichting: 
Werving van nieuwe zakenvrienden is ten gevolge van COVID-19 vanaf maart 2020 tot stilstand gekomen.
Er is geen groei gerealiseerd wel behoud.

LASTEN Realisatie Begroting Realisatie 
2020 2020 2019

€ € €
9. Doelbestedingen

Doelbestedingen Stichting 887.530                900.000                651.918                  
887.530                900.000                651.918                  

Toelichting 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de 'Specificatie giften specifieke bestemming'.

Realisatie Begroting Realisatie 
2020 2020 2019

€ € €
10. Wervingskosten

Wervingskosten 140.914                191.000                156.243                  
140.914                191.000                156.243                  

Toelichting 
Het eerste halfjaar van 2020 is ongeveer 50% van de fondsenwervende tijd besteed aan werven voor COVID-19 omdat men de
noodzaak voelde het overheersende probleem direct te moeten oppakken. De tweede helft van 2020 werd er steeds meer 
overgeschakeld naar het actief fondsen werven voor kankeronderzoek.

Kosten werving in % van baten eigen fondsenwerving 18,7% 37,1% 19,1%
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Stichting Radboud Oncologie Fonds te Nijmegen

Jaarrekening 2020

SPECIFICATIE GIFTEN SPECIFIEKE BESTEMMING 2020

 Geoormerkt 

ontvangen 2020

 Geoormerkt 

uitgegeven 2020

€ €
Type tumor
Blaaskanker 5.750 5.000
Darmkanker 24.975
Endometriose en eierstokkanker 8.943
Folliculair lymfoom 80.050 60.000

Galblaaskanker 2.388

Hersentumoren 4.188
Hoofdhalskanker 27.953 55.000
Keelkanker 18.495
Longkanker 49.001 30.000
Lymfoide ziekten 20.000
Multiple Myeloom, Kahler 9.570
Nierkanker 50 54.850
Prostaatkanker 139.481 122.420
Sarcomen 775 60.000
Schaamlipkanker 11.088
Cowden 71.150 62.900
Speekselklierkanker 162.186
Therapieën
Tumorprofielen o.b.v. bloed- en urinetest i.p.v. biopsie of operatie 80.200
De beste combinatie van radiotherapie met immunotherapie 313.225
Leefstijl en preventie
Kwaliteit van leven 16.719
Kanker en kinderwens bij jonge vrouwen 2.368
Verandering levensstijl tegen kanker 50 25.000
Move to live 35.665
Thema waarvoor nog geen project beschikbaar is 98.643

TOTAAL 770.553 887.530
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Stichting Radboud Oncologie Fonds te Nijmegen
Jaarrekening 2020

TOELICHTING LASTENVERDELING 2020 
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

 Besteed aan 

doelstellingen 

 Wervingskosten Totaal 2020 Begroot 2020 Totaal 2019

(in euro's)

Subsidies en bijdragen
wetenschappelijk onderzoek 887.530 0 887.530 900.000 0

Publiciteit en communicatie 0 134.471 134.471 191.000 154.101

Algemene- en kantoorkosten* 0 6.443 6.443 0 2.142

Totaal 887.530 140.914 1.028.444 1.091.000 156.243

* In 2020 zijn onder de Algemene- en kantoorkosten naast de kosten van opslag van de kunstcollectie, ook de kosten 
voor betalingsverkeer en licenties en automatisering opgenomen.
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Stichting Radboud Oncologie Fonds te Nijmegen
Jaarrekening 2020

Bezoldiging bestuur
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Gebeurtenissen na balansdatum
De Stichting Radboud Oncologie Fonds is opgeheven per 8 september 2021.
De activiteiten en het vermogen zijn overgegaan naar de Stichting Radboud Fonds.

Ondertekening door bestuurders

Nijmegen,…………………………………...2022
Stichting Radboud Oncologie Fonds

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

Prof. dr. H.A.M. Marres
Bestuurslid

Drs. S.L. Heijster-Gazzoli
Penningmeester
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