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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
Ook in het jaar 2021 heeft Stichting Cancer Center Amsterdam, ondanks de corona
pandemie, niet stilgestaan!
Het (inmiddels: voormalige-) bestuur heeft een voorstel tot wijziging van de statuten
ingediend, waarmee een extra laag in de organisatiestructuur wordt aangebracht:




de Raad van Afgevaardigden wordt een Raad van Ambassadeurs / ‘Raad van Advies’;
het bestuur wordt de raad van toezicht (RvT);
de directie wordt het bestuur in de zin van de wet.

De Raad van Afgevaardigden had een aantal bevoegdheden die meer behoren bij een raad
van toezicht, zoals het vaststellen van de jaarrekening en het goedkeuren van
statutenwijzigingen. Deze voorgestelde statutenwijziging is door alle leden van de
toenmalige Raad van Afgevaardigden goedgekeurd.
Met ingang van 1 september 2021 zijn de wijzigingen in de statuten van de stichting officieel
doorgevoerd.
Ieder lid van de RvT heeft één stem en in het boekjaar bestond de RvT uit negen leden (zie
bijlage 4). De RvT heeft in het jaar 2021 vier keer vergaderd, waarvan twee keer in haar oude
rol van bestuur. Drie vergaderingen vonden vanwege de corona-pandemie online plaats,
vanwege versoepelingen kon de september vergadering fysiek plaatsvinden.
De voormalige Raad van Afgevaardigden kwam op 3 juni nog één maal (digitaal) bijeen. De
belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren, naast de voorgenomen
statutenwijziging:
 vaststellen jaarrekening 2020 en update beleggingen;
 fondsenwerving: jaarplan en strategie-ontwikkeling;
 ontwikkelingen rond het ADORE-project.
Amsterdam, 9 juni 2022
Namens de raad van toezicht

Sander van der Laan
voorzitter
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DIRECTIEVERSLAG
1 Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Cancer Center Amsterdam (verder aangeduid
als: ’de stichting’).
De statutaire naam van de stichting luidt: Stichting Cancer Center Amsterdam, gevestigd aan
de De Boelelaan 1117, 1081 HV te Amsterdam.
Feitelijk is de stichting gehuisvest in de gebouwen van de polikliniek van Amsterdam UMC,
locatie VUmc aan de De Boelelaan 1118 (kamer PK 5Z 166) te Amsterdam.
In het boekjaar heeft er (met ingang van 1 september 2021) een statutenwijziging
plaatsgevonden, zoals is te lezen in het verslag van de raad van toezicht. Onder de nieuwe
statuten is de directie verantwoordelijkheid geworden voor het opstellen van de jaarrekening.
2 Doelstelling
Zoals geformuleerd in artikel 3 van de statuten d.d. 31 augustus 2021, heeft de
stichting ten doel:
a) het bevorderen, verrichten dan wel doen verrichten van klinisch, toegepast en
fundamenteel wetenschappelijk oncologisch onderzoek alsook het faciliteren van
zodanig wetenschappelijk onderzoek;
b) (i) het bevorderen en mogelijk maken van onderzoek naar innovatieve diagnostiek en
van ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden van kanker binnen het
onderzoeksinstituut Cancer Center Amsterdam van VU medisch centrum (VUmc) en
Academisch Medisch Centrum (AMC), gezamenlijk ook genoemd Amsterdam UMC;
(ii) het bevorderen en mogelijk maken van projecten en faciliteiten op het gebied van
welzijn en welbevinden van patiënten voor en na klinisch onderzoek;
c) het opstarten en bevorderen van het toegepaste onderzoek ("translational research")
op het gebied van nieuwe oncologische onderzoekslijnen binnen de oncologie;
d) het instellen en beheren van fondsen op naam met specifieke doelstellingen, welke
passen binnen de algehele doelstelling van de stichting; en
e) al hetgeen verder bevorderlijk kan zijn voor de tot de doelen van de stichting
behorende activiteiten, alles in de ruimste zin van het woord.
In de praktijk komt het er op neer, dat de stichting t.b.v. Cancer Center Amsterdam van
Amsterdam UMC (mede-) financiert: a) gebouwen (indien niet uit andere bronnen te
financieren), b) apparatuur, c) wetenschappelijke onderzoeksprojecten en d) projecten op het
gebied van welzijn en welbevinden.

3 Strategie en missie
De stichting heeft zich ten doel gesteld om donaties te werven bij particulieren. Hiertoe
worden informatiebijeenkomsten georganiseerd en worden persoonlijke gesprekken gevoerd.
Bedrijven worden betrokken middels fondsenwervende acties, zoals bijvoorbeeld bij de TCS
Amsterdam Marathon. Daarnaast zoekt de stichting naar mogelijkheden om publieksacties te
organiseren met bijvoorbeeld de VriendenLoterij. Dit om met name top-translationeel
kankeronderzoek te faciliteren.
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4 Organisatie en governance
De governance van de stichting bestaat sinds 1 september 2021 uit een directie en een raad
van toezicht (verder te noemen: RvT).
De directie van de stichting bestaat uit een door de RvT te bepalen aantal van één of meer
natuurlijke personen, en vormt het bestuur in de zin van de wet. Prof.dr. G. Kazemier was in
2021 het enige directielid. In 2021 is een nieuw directiereglement opgesteld.
De RvT bestaat uit een door haarzelf te bepalen aantal leden, van tenminste drie en ten
hoogste negen natuurlijke personen. De RvT heeft tot taak:
- toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in
de stichting en de daaraan verbonden organisatie;
- het nemen van besluiten tot toewijzing van fondsen.
De RvT staat de directie gevraagd en ongevraagd met raad terzijde. Leden worden benoemd
door de RvT zelf; dit kan gebeuren op voordracht door de directie.
De RvT heeft bij het uitoefenen van zijn taak de volgende bevoegdheden en uitgangspunten:
- er op toezien dat middelen efficiënt en effectief worden ingezet;
- het al dan niet goedkeuren van besluiten van de directie (voor zover vallend onder
artikel 8 van de statuten) en erop toezien dat rechtsgeldig genomen besluiten worden
uitgevoerd en dat daarover verantwoording wordt afgelegd;
- het benoemen van de accountant;
- werkgever te zijn van de directie;
- het functioneren als adviseur en klankbord voor de directie; en
- zelf verantwoording af te leggen over de effectiviteit van het eigen toezicht.
De jaarstukken worden, na interne opstelling onder supervisie van de directie, vastgesteld
door de RvT.
Naast deze twee organen is er een Raad van Ambassadeurs, zonder bestuurlijke
bevoegdheden, die de directie en RvT terzijde staat met raad en advies.
Een lijst met de leden van de directie en de RvT, alsmede de leden van de Raad van
Ambassadeurs, is opgenomen als bijlage 4.
Inzake de betalingen zijn er standaard beheersingsmaatregelen getroffen. Hierbij is te allen
tijde, als gevolg van controle-technische functiescheiding, meer dan één persoon betrokken.
Daarnaast tekent boven een vastgestelde limiet van vijftigduizend euro een RvT-lid mee.
De heer prof.dr. H.M. Pinedo heeft naast het lidmaatschap van de Raad van Ambassadeurs de
bijzondere status als honorair adviseur van de directie.
De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC locatie VUmc heeft een
‘standing invitation’ voor het bijwonen van vergaderingen van de RvT.
De leden van de RvT genieten geen beloning ten laste van de stichting.
Voor de werkzaamheden van de directeur wordt maandelijks een vergoeding van € 1.000,aan Amsterdam UMC overgemaakt. Het ondersteunend personeel is in dienst bij Amsterdam
UMC en wordt aan de stichting doorbelast op basis van kostprijs.
Voor begeleiding van door de stichting gesubsidieerde studies wordt een vergoeding betaald
aan Amsterdam UMC. Dit betreft een lumpsum per daadwerkelijk op het project aangestelde
fte. Het bedrag van deze lumpsum is gebaseerd op jaarlijks door de NFU vastgestelde
salaristabellen. Overhead op projectkosten wordt niet vergoed.
In het afgelopen boekjaar heeft het oude bestuur/ de nieuwe RvT vier maal vergaderd, de
(voormalige) Raad van Afgevaardigden kwam nog één maal samen.
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In 2021 is zowel in het bestuur als in de RvT gesproken over fondsenwerving, financiering
van geselecteerde projecten, governance en de jaarrekening 2020. Uitgebreide aandacht
werd gegeven aan ADORE, met name de mogelijkheden om de fondsenwervingsactiviteiten
ten behoeve van dit project vanuit de stichting te ondersteunen. Met Amsterdam UMC en het
onderzoeksinstituut Cancer Center Amsterdam is gesproken over de voortgang van de
onderzoeksprojecten.
De voormalige Raad van Afgevaardigden heeft, in haar laatste vergadering d.d. 3 juni 2021,
de jaarrekening over 2020 en de voorgestelde statutenwijziging goedgekeurd.
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5 Projectorganisatie en doelrealisatie
Stichting Cancer Center Amsterdam is een onafhankelijke stichting. De stichting wordt
bestuurd door de directie, ondersteund door enkele medewerkers die allen een
dienstverband hebben met Amsterdam UMC. Deze ondersteunende staf, die grotendeels
werkzaamheden verricht ten behoeve van de stichting, wordt betaald vanuit Amsterdam UMC
en gedeeltelijk doorberekend aan de stichting.
5.1.1 Selectie van projecten
Researchprojecten: door de directie en de RvT wordt -in gezamenlijke vergaderingvastgesteld, welke financiële bijdrage kan worden geleverd aan innovatief onderzoek.
Vervolgens wordt door de directie van het onderzoeksinstituut Cancer Center Amsterdam een
zgn. “Call for Proposals” gedaan. De ingediende projecten worden wetenschappelijk
beoordeeld door de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) en een prioritering wordt
opgesteld door de directie van Cancer Center Amsterdam, waarna door de Directeur een
voordracht wordt gedaan aan de RvT van Stichting Cancer Center Amsterdam. De RvT dient
de projecttoezegging goed te keuren.
Apparaten/faciliteiten/welzijn: de oncologische afdelingen kunnen aanvragen indienen voor
apparatuur ten behoeve van pre- en klinisch onderzoek of welzijnsprojecten. Bij grote
projecten, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een operatierobot, een nieuw researchgebouw
of een nieuwe polikliniek (gerealiseerd 2011), wordt de selectie voorbereid door de
programmaraad. Deze raad bereidt de besluitvorming voor ten behoeve van de Raad van
Bestuur Amsterdam UMC, welke een voorstel indient bij Stichting Cancer Center Amsterdam.
5.1.2 Beoordelingscriteria bij selectie
Researchprojecten: wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel, risicodragend, kwaliteit van
de onderzoeksgroep onder behoud van eerdere publicaties, patenten en eerder
binnengehaalde subsidies;
Apparatuur: publicaties, impact voor onderzoek en/of patiëntenzorg, wetenschappelijke
waarde, kwaliteit van de onderzoeksgroep en het belang voor verschillende afdelingen
(multidisciplinaire inzet);
Gebouw: ranking van onderzoeksinstituut, aantal projecten waaraan meerdere afdelingen
deelnemen, nieuwe grote subsidies (zoals CTMM - Center for Translational and Molecular
Medicine), EATRIS (European Advanced Translational Research InfraStructure) en ZonMW (Zorg
Onderzoek Nederland – Medische Wetenschappen);
Innovatie van medische zorg en begeleiding: belang voor de patiënt, zorgvernieuwend en
verbetering kwaliteit van zorg.
5.2 Organisatie van de uitvoering van projecten
Researchprojecten; de directie van het onderzoeksinstituut en de afdelingshoofden zijn
verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten. Jaarlijks worden tussenrapportages
opgesteld en inhoudelijk beoordeeld door de wetenschapscommissie van het
onderzoeksinstituut en voorzien van een advies.
Op basis van dit advies kunnen directie en RvT in gezamenlijk overleg eventueel besluiten,
dat een project niet verder wordt ondersteund.
Apparaten/faciliteiten/welzijn; in de bestuursvergaderingen wordt regelmatig gerapporteerd
over de voortgang van de aanschaf en betekenis van de apparaten en faciliteiten voor
onderzoek en patiëntenzorg.
5.3 Voortgang projecten
De inhoudelijke voortgang wordt gecontroleerd zoals hierboven beschreven. Voor elk
project/apparatuur/faciliteit wordt een begroting opgesteld. Deze worden voorgefinancierd
door Amsterdam UMC. Een verzoek tot betaling inzake het personeel en middelen wordt door
de projectadministratie van Amsterdam UMC per kwartaal, op basis van de daadwerkelijk
gemaakte kosten, opgesteld en vervolgens bij de stichting ingediend.
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5.4 Toekenningen 2021
5.4.1
In november 2021 is door de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC het definitieve ‘Gobesluit’ voor ADORE genomen. Dit betekent, dat de in 2017 door onze stichting gedane
voorwaardelijke toezeggingen aan ADORE (€ 10 mio voor gebouw en € 5 mio voor onderzoek)
daarmee ook definitief zijn geworden. Tevens is de garantie van € 5 mio (vooralsnog:
voorlopig) in de verplichtingen opgenomen, aangezien het streefbedrag voor te werven
fondsen (€ 30 mio ten behoeve van het ADORE-gebouw) nog niet is behaald.
5.4.2
De zoektocht mogelijk maken: voor innovatief onderzoek dat véél kan opleveren, maar
mogelijk niét van de grond komt via de gebruikelijke wegen, kunnen onderzoekers die zich
binnen Amsterdam UMC bezighouden met kanker een beroep doen op de stichting Cancer
Center Amsterdam. Belangrijk criterium is de bruikbaarheid van de beoogde studieresultaten
in de kliniek. De ‘grant’ (subsidie) kan aangevraagd worden voor onderzoeksprojecten van
een tot twee jaar vanuit de locaties van Amsterdam UMC. Samenwerking tussen beide
locaties wordt beloond. De gedachte is namelijk dat topprofessionals van beide locaties
elkaar kunnen aanvullen en versterken
In zijn vergadering van 30 november 2021 heeft de RvT van Stichting Cancer Center
Amsterdam, op voorspraak van de directie van onderzoeksinstituut Cancer Center
Amsterdam, vanuit algemene middelen aan 9 projecten een subsidie toegezegd, voor in
totaal bijna € 1,2 mio. Hieronder staat in het kort aangegeven wat de aanvragers met het
onderzoeksgeld hopen te bereiken.
dr. R. van de Ven
The GARP/TGF-β axis: € 80.000
Hoofd-halstumoren onderdrukken het functioneren van immuuncellen. De transformerende
groeifactor β (TGF-β) kan de ontwikkeling en het functioneren van immuuncellen, en de
effectiviteit van immuuntherapie, hinderen. TGF-β moet eerst biologisch actief gemaakt
worden, waarbij de receptor ‘glycoprotein-A repetition predominant’ (GARP) betrokken kan
zijn. Onze resultaten laten zien dat patiënten een verminderde 5-jaarsoverleving hebben als
GARP aanwezig is op hoofd-halstumorcellen die direct in contact staan met het steunweefsel
(stroma) en immuuncellen. In dit project onderzoeken we hoe TGF-β wordt losgelaten in het
tumor-micromilieu van hoofd-halstumoren en daar, met behulp van GARP, geactiveerd kan
worden om de anti-tumor-immuunreactie te beteugelen. Deze gegevens kunnen als basis
dienen voor de ontwikkeling van betere behandelstrategieën, en mogelijk verklaren waarom
sommige tumoren wel reageren op immuuntherapie en andere niet.
dr. C. Crudden
Genome-wide CRISPR screen: € 80.000
Er zijn sterke aanwijzingen dat agressieve tumorcellen kleine blaasjes (exosomen)
produceren. De tumorblaasjes manipuleren hun directe omgeving zodat de tumor verder
woekert. Daarnaast verspreiden de blaasjes zich via de bloedbaan naar andere organen, waar
ze uitzaaiingen bevorderen.
Wij hebben een efficiëntere methode ontwikkeld om de productie van blaasjes te meten. Het
is nu mogelijk om te testen of eiwitten met schakelfuncties (kinases) een rol spelen in de
blaasjesproductie en -verspreiding. In de cellen die behandeld zijn met een specifieke
kinaseremmer hoopt zich een eiwit op dat normaal wordt uitgescheiden met de exosomen.
Deze ophoping is makkelijk te meten. Nu is het in theorie mogelijk met de zogenaamde
CRISP-Cas-gentechnologie alle 20.000 genen een voor een uit te schakelen. Hierdoor kunnen
we ontdekken welke genen een rol spelen in de productie van exosomen.
In dit onderzoek van 1 jaar willen we deze techniek ontwikkelen en valideren. In theorie is de
techniek relatief goedkoop en uit te voeren op allerlei kankercellen in verschillende stadia en
zelfs in vivo (muizenmodellen). Op de lange termijn zou dit onderzoek kunnen leiden tot
nieuwe strategieën om de blaasjesproductie te remmen.
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dr. C.A. Gomez
Accurate isomiR detection: € 160.000
Ductaal adenocarcinoom van de alvleesklier is een zeer agressieve kankersoort die meestal
pas laat wordt ontdekt. De enige relevante biomarker die nu gebruikt wordt, is niet erg
gevoelig. In dit project stellen wij een alternatief voor: circulerende micro-RNA’s. Micro-RNA’s
en hun varianten, isomiR’s, zijn sleutelmoleculen die aanwezig zijn in alle celtypen en
vroeger in verband werden gebracht met kanker. Ze komen niet alleen in cellen voor, maar
komen ook in vloeistoffen als bloed of urine terecht. Ons doel is om de ontdekking van deze
moleculen in biovloeistoffen te optimaliseren en uiteindelijk nieuwe modellen te maken die
kunnen worden gebruikt als mogelijke biomarkers voor de aanwezigheid van ductaal
adenocarcinoom van de alvleesklier en/of voor de prognose van patiënten met deze ziekte.
dr. R. Leite de Oliveira
Identifying stromal regulators: € 156.695
Ductaal adenocarcinoom van de alvleesklier (PDAC) is een belangrijke oorzaak van
kankergerelateerde sterfte door de beperkte therapeutische opties en de daarmee
samenhangende slechte prognose. Het tumor-micromilieu van PDAC wordt gekenmerkt door
een overvloedig bindweefselachtig weefsel: stroma. Dit stroma is rijk aan met kanker
geassocieerde fibroblasten (CAF’s) die bijdragen aan belangrijke tumorbiologische
eigenschappen, en daardoor aan ziekteprogressie en therapieresistentie. CAF’s zijn zeer
heterogeen; ze bestaan uit rustende, sterk geactiveerde en inflammatoire fenotypes. De
exacte rol van de verschillende CAF-subtypes is onduidelijk omdat is aangetoond dat ze
zowel tumorbevorderende als tumorbeperkende activiteiten herbergen. In dit project zullen
we de regulatoren van CAF-heterogeniteit en hun impact op de PDAC-biologie ophelderen
door functionele genetische onderzoeken uit te voeren. De bevindingen van dit onderzoek
zijn tevens relevant voor alle stroma-rijke solide kankertypes en de behandeling ervan, en
mogelijk ook voor niet-kwaadaardige aandoeningen, zoals leverfibrose.
dr. A. Gerber
Precision targeting of aminoacyl-tRNA: € 160.000
Tumorgroei hangt af van het vermogen van kankercellen om een groot aantal eiwitten te
produceren met behulp van tRNA-moleculen die eiwitbouwstenen meedragen. Deze
eiwitbouwstenen worden aan tRNA vastgemaakt door zogenaamde aminoacyl-tRNAsynthetase(ARS)-enzymen. Wij zullen de ARS-enzymen identificeren die kunnen worden
aangevallen met remmers om kankercellen specifiek te doden, terwijl normale cellen
onaangetast blijven.
dr. D. Lionarons
The role of SRF: € 73.237
Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker. Wereldwijd overlijden
800.000 patiënten per jaar aan darmkanker. De sterfte wordt grotendeels veroorzaakt
doordat resistentie ontstaat tegen chemotherapie. In dit project gaan we op zoek naar
nieuwe behandelstrategieën om chemoresistentie tegen te gaan. Onze voorlopige gegevens
suggereren dat de transcriptiefactor SRF (serumresponsfactor) overmatig is geactiveerd in
tumoren van patiënten met chemoresistente darmkanker. Tot dusver is SRF bekend
geworden als veroorzaker van fibrose en er zijn SRF-remmers ontwikkeld voor studies naar
de behandeling van longfibrose. Wij zullen onderzoeken of SRF-remmers darmkanker
gevoeliger maken voor chemotherapie. De data die verkregen worden, zullen worden
gebruikt voor een onderzoeksvoorstel om eventuele klinische toepassing van SRF-remmers
voor patiënten met darmkanker verder te kunnen onderbouwen.
dr. D. Oprea-Lager
Ai-based response prediction: € 160.000
Ondanks vroege opsporing hebben sommige patiënten met prostaatkanker uitgezaaide
ziekte bij de diagnose. De behandeling van gemetastaseerde prostaatkanker bestaat
voornamelijk uit hormoontherapie (androgeendeprivatietherapie, afgekort ADT), vaak
gecombineerd met een aanvullende behandeling zoals chemotherapie, bestraling of andere
hormonale therapie. Het is, helaas, zeer moeilijk om vooraf te voorspellen hoe goed een
behandeling zal gaan werken. Met een nieuw type scan gericht op prostaatkankercellen,
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PSMA-PET, kunnen tumoren heel nauwkeurig in beeld gebracht worden (PSMA staat voor
prostaatspecifiek membraanantigeen, PET voor positron-emissietomografie). Naast kijken
waar de tumoren zich bevinden in het lichaam, kunnen we ook meten hoeveel PSMA de
tumoren tot expressie brengen. Mogelijk kunnen wij hiermee voorspellen hoe agressief de
tumor is en hoe werkzaam een behandeling zal zijn. In dit project zullen we kunstmatigeintelligentieanalyses (‘machine learning’ en ‘deep learning’) gaan ontwikkelen en toepassen
op PSMA-PET-scans om te voorspellen hoe goed een behandeling tegen prostaatkanker zal
werken en wanneer de ziekte (mogelijk) zal verergeren.
dr. N. Verburg
Image-guided resection of glioblastoma: € 159.252
Glioblastomen zijn zeer kwaadaardige hersentumoren waarbij slechts één op de vijf patiënten
na twee jaar nog leeft. Omdat het tijdens de operatie moeilijk is om het tumorweefsel te
herkennen wordt er gebruik gemaakt van beeldvorming. De standaardbeeldvorming,
magnetische-resonantie-imaging (MRI), laat helaas niet de hele tumor zien, waardoor er veel
tumorweefsel achterblijft bij de operatie. In ons eerdere onderzoek liet een combinatie van
MRI en een andere vorm van beeldvorming, positon-emissietomografie (PET), veel meer van
de tumor zien. Daarom willen wij onderzoeken of we glioblastomen veilig en effectief kunnen
verwijderen op geleide van deze MRI-PET-combinatie. Daarnaast is er een nieuwe MRItechniek, APT-CEST; we willen bepalen hoe nauwkeurig glioblastomen met deze techniek
worden afgebeeld en we willen onderzoeken of APT-CEST vergelijkbaar is met PET.
dr. S. Gisbertz
Lymph node staging in esophageal ca: € 153.463
De behandeling om slokdarmkanker te kunnen genezen bestaat uit bestralingen en
chemotherapie voorafgaand aan operatieve verwijdering van de slokdarm. Ondanks de
geboekte vooruitgang leven patiënten na deze behandeling gemiddeld slechts 48 maanden.
Een belangrijke oorzaak van deze slechte overleving is het gebrek aan technieken om de
groei van de tumor en de uitbreiding naar de omliggende lymfeklieren in beeld te brengen.
Dit is essentiële informatie om de reactie op en de uitkomsten van behandeling te
voorspellen en deze te verbeteren door gepersonaliseerde therapie, bijvoorbeeld door de
omvang van de operatie aan te passen of de behandeling met chemotherapie en bestraling
uit te breiden. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of we met de combinatie van
USPIO’s (‘ultrasmall superparamagnetic iron oxide’-nanodeeltjes) en MRI de uitzaaiingen in de
lymfeklieren beter kunnen visualiseren en daarmee de behandeling kunnen optimaliseren.
5.4.3
Naast bovengenoemde projecten is er, vanuit daartoe geoormerkte donaties of gereserveerde
gelden, nog eens ca. € 163 k budget ophoging toegekend aan drie reeds lopende
CCA-projecten. Het gaat om:
CCA2012-1-09 Zr gelabeld ipilimumab (prof. dr. F. van den Eertwegh)
CCA2020-5-22 Picture 2 (prof. dr. Ph. De Witt Hamer
CCA2019-1-28 PAULIEN studie (dr. I. Bahce)

: € 6.000
: € 7.464
: € 150.000

5.4.4
In het kader van de fusie met Stichting VU Steunfonds Hematologie heeft de stichting zich
verplicht om jaarlijks tot een maximum van € 10k (zolang er voldoende saldo is binnen het
bestemmingsfonds BFHEMFON Hematologie Steunfonds) aan declaraties inzake
exploitatiekosten te honoreren. In 2020 is een beschikking voor de duur van zes jaar
afgegeven, na afloop waarvan een nieuwe beschikking moet worden aangevraagd.
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5.4.5
Uit geoormerkte donaties is een bedrag van ca. € 1,1 mio financiering toegekend aan een
zestal nieuwe projecten, te weten:
dr. S. Derks
Novel immunotargeting strategies in gastro-esophageal cancer (Legaat J.G. Endel): € 400.000
prof. dr. S. Zweegman
Promotie onderzoek M. Seefat (particuliere donateurs): € 340.000
prof. dr. Ph. de Witt Hamer
Picture Project fase 4 (Stg. A. Veldman Fdn): € 200.000
dr. F. Daams
Complicaties bij Oesophagusresecties (Stg. Ankie Hak): € 70.000
prof. dr. J.P. Medema
Peritoneal metastases (D2D Ride): € 60.226
dr. M. Pegtel
DLBCL-onderzoek (DAWA Fonds): € 50.000
5.4.6
Tot slot is er uit het beleggingsresultaat over 2020 een bedrag van ca. € 650 k financiering
toegekend aan een viertal nieuwe projecten, namelijk:
prof. dr. G. Kazemier
CCA-next beurzen voor jonge onderzoekers: € 100.000
Jonge onderzoekers die hun eerste schreden op het onderzoekspad zetten, doen dat vrijwel
altijd onbezoldigd. Om de volgende stap in hun onderzoekscarrière mogelijk te maken, zijn
twee dingen cruciaal, namelijk geld en contacten. Daarnaast heeft Cancer Center Amsterdam
er baat bij jong talent zo vroeg mogelijk aan zich te verbinden. CCA-Next gaat in de toekomst
beide doelen vervullen door een aantal jaarlijks terugkerende, relatief kleine beurzen aan
jonge onderzoekers toe te kennen en door hen met meer senior onderzoekers en met elkaar
te laten kennismaken in op hen afgestemde meetings.
prof. dr. L. Vermeulen
Sartorius Incucyre machine: € 150.000
Het registreren van kankercelproliferatie en celdood zijn cruciaal bij het vinden van nieuwe
therapieën tegen kanker. Daarnaast zijn veranderingen van celvorm en migratie belangrijke
factoren in het beter begrijpen van het werkingsmechanisme van nieuwe medicijnen. Om
deze en andere factoren accuraat en zonder vertraging (‘real-time’) te kunnen meten is,
dankzij de stichting Cancer Center Amsterdam, een zogenaamd Incucyte-apparaat
aangeschaft. Met dit systeem is grootschalige medicijnscreening mogelijk en hebben
onderzoekers toegang tot ‘state of the art’ live celbeeldvorming.
dr. G. Kramer en dr. R.J. Swijnenburg
FAPI-PET bij HPB tumoren: € 149.096
De diagnose en het in beeld brengen van de uitgebreidheid van alvleesklier- en/of
galwegkanker is uitdagend. In dit onderzoek wordt onderzocht of beeldvorming door middel
van een nieuwe tumorspecifieke contrastvloeistof, 68Ga-FAPI genaamd, de diagnose en keuze
voor behandeling bij patiënten zou kunnen verbeteren. 68Ga-FAPI is een nieuw ontwikkelde
stof die heel specifiek bindt aan eiwitten in en rondom kankercellen, die voorkomen op
zogenaamde kanker-geassocieerde fibroblasten. Door middel van een PET/CT-scanner kan
deze contrastvloeistof, na toediening in een bloedvat, zichtbaar gemaakt worden.
Vijfentwintig patiënten zullen een scan ondergaan met de contrastvloeistof 68Ga-FAPI,
waarna zal worden gekeken of de diagnose, de mate van uitbreiding van de tumor en de
keuze voor een specifieke behandeling veranderen ten opzichte van de standaardzorg.

Jaarverslag 2021

11

Stichting Cancer Center Amsterdam
te Amsterdam

dr. R. Groen
FacMelody machine: € 249.865
Veel onderzoeken binnen het Cancer Center Amsterdam maken gebruik van
patiëntenmateriaal (bijvoorbeeld stamcel- en organoïdeonderzoek) of virus-gemodificeerd
materiaal (bijvoorbeeld immunotherapieonderzoek met CAR-T-cellen en
tumorbiologieonderzoek met behulp van CRISPR-Cas9). Voor dit onderzoek is het zeer
frequent nodig om bepaalde (gemodificeerde) celpopulaties te kunnen isoleren uit de gehele
populatie cellen. Met behulp van een nieuw aangeschaft sorteersysteem, de BD FACSMelody™
Cell Sorter, is dit op een eenvoudige manier nu voor iedereen in het Cancer Center
Amsterdam doorlopend mogelijk zonder de begeleiding van een systeembestuurder.
Daarnaast zorgen het gesloten karakter van het systeem en de plaatsing in een afgezogen
kast ervoor dat de keuze van te gebruiken virussen voor modificatie wordt vergroot en dat
steriel vervolgonderzoek in kweeksystemen mogelijk is.
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6. Fondsenwerving en communicatie
Om haar doelstellingen te realiseren ontwikkelt de stichting fondsenwervende activiteiten
teneinde donaties, schenkingen, legaten of anderszins gelden te ontvangen.
Hieronder lichten we enkele uit:
VriendenLoterij
De opbrengst vanuit de VriendenLoterij was in 2021 € 704 k (2020: 821 k) en is daarmee nog
altijd de grootste vaste bron van inkomsten voor de stichting. Het maandelijkse verval van
het aantal deelnemende loten blijft met 0,8 % per maand ruim onder de verwachte 2% (2020:
0,9%).
Desalniettemin zien wij door de verlaging van het afdrachtspercentage in 2020/2021 (eerst
van 50% naar 45%, vervolgens naar 40%) een aanzienlijke inkomstendaling vanuit de
VriendenLoterij. In het laatste kwartaal van 2021 werd, op basis van goede resultaten,
eenmalig 42% afgedragen.
TCS Amsterdam marathon
Voor het tiende opeenvolgende jaar was Cancer Center Amsterdam het officiële goede doel
van de TCS Amsterdam Marathon. Na een digitale editie in 2020 i.v.m. de corona-crisis, betrof
het dit jaar weer een ‘live’ gebeurtenis. Hierbij is rechtstreeks € 147 k geworven (in 2020:
€ 70 k) voor onderzoek.
Om de werving van fondsen bij dit grote evenement naar een hoger plan te tillen is met
ingang van 2021 samenwerking gezocht met KWF. Hierdoor is een aanvullend bedrag van
€ 515.000 geworven voor het onderzoek bij Cancer Center Amsterdam. Het totaalbedrag van
€ 662.000 zal ten goede komen aan het project “Ren voor de Regio” (de KWF-geldstroom voor
dit project loopt rechtstreeks naar Stichting VUmc). Sinds 2012 heeft de marathon al veel
mensen in beweging gebracht voor het onderzoek naar kanker, met tot nu toe een totaal aan
directe opbrengsten voor onze stichting van ruim € 1,75 mln!
Major Donors
Binnen Stichting Cancer Center Amsterdam onderscheiden we verschillende geefkringen;
Founders (> € 1 mio), Familie Plus (vanaf € 10.000/jaar), Familie (vanaf € 1.000 per jaar) en
de eenmalige – en periodieke donateurs. Afgelopen jaar is daar de Club van 100
(€20.000/jaar) bijgekomen. Door Corona is de kick off van de Club van 100 meerdere keren
uitgesteld, maar medio 2021 zijn we dan toch van start gegaan en hebben we inmiddels (mei
2022) 8 nieuwe leden verwelkomd.
Bijeenkomsten
Door de coronacrisis konden er ook in 2021 helaas geen ‘’live’’ bijeenkomsten worden
georganiseerd met onze donateurs. Uiteraard hebben we hen regelmatig digitaal op de
hoogte gebracht van de situatie in het ziekenhuis, de betekenis ervan voor de zorg voor onze
kankerpatiënten én over de ontwikkelingen binnen het kankeronderzoek.
Publiciteit
In de media heeft “onze” prof. Marjolein van Egmond ook in 2021 met haar kennis over het
immuunsysteem weer regelmatig duiding mogen geven over het effect van het Coronavirus
op ons immuunsysteem en heeft zij meerdere malen de werking van vaccins uiteengezet.
De Paulien van Deutekom Foundation heeft met haar fondsenwervende acties én de gouden
plak van Ireen Wüst weer veel aandacht gegenereerd voor het belang van lopende onderzoek
naar longkanker bij met name Cancer Center Amsterdam.
Radio-dj Ruud de Wild heeft met zijn documentaire Diagnose De Wild en zijn bijzondere radio
uitzending vanuit Amsterdam UMC kunnen vertellen hoeveel waardering hij heeft voor de
zorg die hij in Amsterdam UMC heeft ervaren bij zijn behandeltraject voor darmkanker.
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7. Financiën en financieel beleid
Alle in dit hoofdstuk vermelde bedragen zijn op duizendvoud afgeronde bedragen.
Het boekjaar 2021 eindigde met een negatief resultaat van € 16.023 tegenover een negatief
resultaat van € 594 in 2020. De cijfers laten zich als volgt vergelijken:
Begroot
2022 *

Werkelijk
2021

Werkelijk
2020

Verschil
2021/2020

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten

2.125
200
625
300
3.250

2.731
608
704
50
601
4.693

1.297
215
821
49
763
3.144

1.434
393
-117
1
-163
1.549

Baten als tegenprestatie van levering diensten/producten/overig
Som van de bat en

3.250

4.693

3.144

1.549

Besteed aan doelstellingen
Onderzoek
Apparatuur
Gebouw
Som besteed aan doelstellingen

1.700
1.700

7.715
400
14.916
23.031

4.046
600
84
4.730

3.669
-200
14.832
18.301

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de last en

175
215
2.090

55
393
23.479

45
197
4.972

10
196
18.507

Saldo voor financiële bat en en last en

1.160

-18.787

-1.828

-16.959

-100

2.764

1.234

1.530

1.060

-16.023

-594

-15.429

Bat en:

Last en:

Financiële baten en lasten
Saldo van bat en en last en

* De begroting 2022 is niet gecontroleerd

De resultaatsafname à € 15.429 wordt als volgt verklaard:
De baten namen per saldo toe met € 1.549 voornamelijk veroorzaakt door:
 hogere opbrengst particulieren (o.a. 5-jarig donatie à € 1 mio + legaten): +/+ € 1.434;
 hogere opbrengst bedrijven: +/+ € 393;
 lagere opbrengst niet-verbonden organisaties zonder winststreven: -/- € 163;
 lagere baten uit Vriendenloterij, voornamelijk verklaard uit het verlaagde
afdrachtspercentage (het verval aan deelnemers blijft evenals in voorgaande jaren
aanzienlijk lager dan oorspronkelijk ingeschat): -/- € 117.
Per saldo een toename van de lasten ten opzichte van 2020 ter hoogte van € 18.507, o.a.;
 definitief geworden toezeggingen ADORE-Investeringsfonds: € 15.000;
 definitief geworden toezegging ADORE-Researchfonds; € 5.000;
 lagere overige subsidietoezeggingen: -/- € 1.500;
 van de stichting ADORE is een restitutie van € 84 ontvangen;
 hogere kosten beheer en administratie o.a. reservering Btw-naheffing: +/+ € 196;
 hogere kosten werving van baten (DigiOffice + kosten nalatenschap): +/+ €10.
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Een toename van de financiële baten en lasten van per saldo € 1.530:
 voornamelijk veroorzaakt door een zeer goed (grotendeels ongerealiseerd)
beleggingsresultaat over 2021;
 de negatieve rentelasten vielen in 2021 gunstiger uit, dankzij een boeterente-vrije
faciliteit geboden door Van Lanschot.
Voorstel resultaatbestemming 2021:
Voorst el
2021

Werkelijk
2020

€ 1.000

€ 1.000

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Bestemmingsfonds

-15.000
-3.672
2.649

-1.129
535

Totaal toevoeging

-16.023

-594

Result aat best emming

De reserves van de stichting laten zich, na resultaatbestemming, als volgt samenvatten:
Reserves en fondsen

2021

2020

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Bestemmingsfonds

500
2.668
6.024

500
15.000
6.341
3.374

Saldo per 31 december

9.192

25.215

De Continuïteitsreserve is door het Bestuur vastgesteld op € 500 (afgerond 1,5 maal de
jaarlijkse kosten voor personeel, huisvesting, afschrijvingen en kantoor & algemene kosten,
conform de in deze branche gebruikelijke norm).
De in 2017 opgenomen Bestemmingsreserves ( € 10.000 ten behoeve van het nieuwe gebouw
van Stichting ADORE en € 5.000 ten behoeve van het onderzoek naar kanker binnen Stichting
ADORE) zijn in 2021 definitief als verplichting opgenomen en ten laste van het resultaat
gebracht.
De Overige reserve dient geheel aan de doelstelling te worden besteed. In de overige reserve
zijn de jaarlijks resterende resultaten verantwoord van donaties etc. waarbij geen specifieke
bestemming was aangegeven. Ultimo 2021 bedroeg de overige reserve na toevoeging:
€ 2.668 (31 december 2020: € 6.341).
In het Bestemmingsfonds zijn de donaties onder vermelding van een bestemming
verantwoord. Het saldo van het fonds bedraagt per 31 december 2021 € 6.024 (31 december
2020: € 3.374). Voor dit saldo zijn nog geen verplichtingen met Amsterdam UMC aangegaan.
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Een aanzienlijk deel van de reserves en fondsen is per 31 december 2021 belegd in effecten
voor een bedrag van € 33.375 (31 december 2020: € 30.521). Daarnaast beschikt de
stichting over spaartegoeden/deposito’s ter hoogte van € 4.180 (in 2020: € 3.163).
Het beleggingsbeleid van Stichting Cancer Center Amsterdam kan worden getypeerd als
risico- en rendementsbewust. Het oogmerk van het beleid is beheerste vermogensgroei. Het
vermogen dient beschikbaar te zijn voor toekomstige aanwending aangaande de
doelstellingen van de stichting. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de strategische
vermogensverdeling en de brede spreiding over strategieën van de externe portefeuille
managers. Op 28 februari 2019 is door het Bestuur het Beleggingsstatuut vastgesteld.
De projecten waarvoor verplichtingen zijn aangegaan worden gerubriceerd onder
langlopende en kortlopende schulden inzake projecten; in totaal groot € 31.091
(2020: € 11.166). De verplichtingen worden ruimschoots gedekt door bovengenoemde
beleggingen in effecten, samen met de liquide middelen.
Kost enrat io’s zijn als volgt weer t e geven:
Kosten Werving in % van de geworven baten (begroot)
Kosten Werving in % van de geworven baten (gerealiseerd)
Kosten* in % van Besteed aan doelstelling (begroot)
Kosten* in % van Besteed aan doelstelling (werkelijk)

2021

2020

5,6%
1,2%
22,9%
1,9%

5,8%
1,4%
22,7%
5,1%

* kosten werving + beheer en administratie, exclusief beleggingskosten 5.18 en bankkosten 5.19.

Voornaamste risico’s en onzekerheden
De stichting heeft geen geformaliseerde risico beheersingsmethodiek, risico’s worden
geïdentificeerd en besproken binnen de RvT. De voornaamste risicogebieden voor de
stichting zijn het beheer van de beschikbare fondsen, het waarborgen dat de toegezegde
middelen worden aangewend conform de doelstelling en het waarborgen van een stabiele
inkomstenstroom voor toekomstige projecten.
Per balansdatum wordt de stichting niet geconfronteerd met belangrijke risico’s of
onzekerheden. Het beleggingsbeleid is gericht op een beheerste vermogensgroei. De RvT van
de stichting houdt nauw toezicht op de aanwending van de toegezegde middelen.
Verder is de stichting op een gestructureerde wijze actief met het verkrijgen van nieuwe
fondsen. Het beleid van de RvT is er opgericht om de lange termijn continuïteit van de
stichting ten behoeve van de doelstelling te waarborgen en om risico’s zo veel als mogelijk te
beperken.
Het beleid is er op gericht een zo efficiënt mogelijke besteding van kosten te realiseren.
Het totaal van de kosten is in 2021 € 248 (2020: € 242). Naast dit bedrag aan daadwerkelijke
kosten over het jaar 2021, is een reservering van € 200 opgenomen; dit in verband met een
mogelijke naheffing van Btw over de jaren 2016-2021 vanuit Amsterdam UMC.
De aanzienlijke mutatie in de laatstgenoemde kostenratio in bovenstaande tabel is te
verklaren uit het feit, dat er in 2021 uitzonderlijk hoge toezeggingen zijn gedaan (ADORE).
De oorlog in Oekraïne en de situatie rond COVID-19 heeft zijn weerslag op vele gebieden.
Desondanks zijn de inkomsten voor het onderzoek naar kanker bij Cancer Center Amsterdam
op in 2021 aanzienlijk toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Onzeker is hoe
zich dit in 2022 zal ontwikkelen en welke impact beide crises verder zullen hebben op de
beurzen.
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Toezegging ADORE
In de vergadering van 25 september 2017 heeft het Bestuur van de stichting (naast de
reguliere commitment om minimaal € 1,2 miljoen per jaar beschikbaar te stellen voor
onderzoek naar kanker) als volgt besloten:
1. Stichting Cancer Center Amsterdam doet een toezegging voor additioneel € 5
miljoen (€ 0,5 miljoen per jaar voor een periode van 10 jaar) ten behoeve van het
onderzoek naar kanker binnen ADORE;
2. Stichting Cancer Center Amsterdam zegt toe een bedrag van € 10 miljoen ten
behoeve van het gebouw; en
3. Stichting Cancer Center Amsterdam stelt zich garant voor € 5 miljoen, indien de
totaal voor de bouw benodigde € 30 miljoen niet wordt bereikt.
Deze voorwaardelijke toezeggingen (inclusief de garantstelling onder punt 3.) zijn in 2021
geëffectueerd op basis van het definitieve ’Go-besluit’ voor ADORE. Afhankelijk van het
succesvolle verloop van de voortgaande wervingsactiviteiten ten behoeve van het gebouw,
kan de garantstelling van €5 mio (deels-) terugvloeien naar de stichting.
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8. Stichting Cancer Center Amsterdam in 2022
De fusie van AMC en VUmc krijgt steeds meer vorm. Veel van de oncologie-gerelateerde
afdelingen zijn al verhuisd naar de De Boelelaan, waar hard gewerkt wordt aan het vormen
van één oncologisch zorg- en onderzoeksinstituut, Cancer Center Amsterdam.
Cancer Center Amsterdam wil de zorg en wetenschap rondom kanker nog meer verbinden. Zo
kunnen we met het onderzoek van vandaag de verbeterde therapie van morgen bieden.
Cancer Center Amsterdam zal daarom in de komende jaren investeren in experts en
faciliteiten. De veranderingen in het oncologische veld vragen om een nieuwe vorm van de
organisatie van zorg en onderzoek. De zorg zal zich in toenemende mate differentiëren,
waardoor er steeds meer verschillende specialisten rondom een individuele patiënt nodig
zijn. Ook de beste cardioloog en intensive care zijn van essentieel belang om toponcologische zorg te kunnen bieden.
Cancer Center Amsterdam neemt de verantwoordelijkheid om de oncologische zorg te
coördineren die binnen en buiten Amsterdam UMC geboden wordt. Die grenzeloosheid van
de zorg vraagt ook om samenwerking op het gebied van onderzoek met de ziekenhuizen in
de regio.
Stichting Cancer Center Amsterdam omarmt deze visie en is er dan ook trots op om
bijvoorbeeld middels de samenwerking met TCS Amsterdam Marathon en KWF deze regionale
samenwerking mede mogelijk te kunnen maken.
Ook úw steun is belangrijk. Oplossingen voor de verschillende soorten kanker kosten soms
meer tijd maar vaak ook meer geld, bijvoorbeeld omdat we onderzoeksmateriaal van andere
instituten moeten betrekken.
Wij houden u natuurlijk graag op de hoogte van al deze ontwikkelingen.
Samen komen we verder!
Amsterdam, 9 juni 2022
directie
prof. dr. G. Kazemier
directeur

Jaarverslag 2021

18

Stichting Cancer Center Amsterdam
te Amsterdam

JAARREKENING

Jaarverslag 2021

19

Stichting Cancer Center Amsterdam
te Amsterdam

1. Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)

2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

Act iva
Financiële vaste activa

5.1

2.103

2.084

Vorderingen en overlopende activa

5.2 / 5.3

2.040

1.665

Effecten

5.4

33.375

30.521

Liquide middelen

5.5

4.180

3.163

41.698

37.433

500
2.668
3.168

500
15.000
6.341
21.841

6.024
9.192

3.374
25.215

Totaal activa
Passiva
Reserves en fondsen
reserves
- continuïteitsreserve
- bestemmingsreserves
- overige reserve

5.6
5.7
5.8

fondsen
- bestemmingsfonds

5.9

Langlopende schulden

5.10 / 5.11

20.807

7.564

Kortlopende schulden

5.12

11.699

4.654

41.698

37.433

Totaal passiva
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2. Staat van baten en lasten over 2021

Werkelijk
2021

Werkelijk
2020

Begroot
2021

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

2.731
608
704
50
601
4.693

1.297
215
821
49
763
3.144

2.160
100
700
150
3.110

4.693

3.144

3.110

7.715
400
14.916
23.031

4.046
600
84
4.730

1.700
1.700

55
393
23.479

45
197
4.972

175
215
2.090

-18.787

-1.828

1.020

2.764

1.234

-80

-16.023

-594

940

Bat en:
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten

5.13
5.13
5.14
5.13
5.13

Baten als tegenprestatie van levering diensten/producten/overig
Som van de bat en
Last en:
Besteed aan doelstellingen
Onderzoek
Apparatuur
Gebouw
Som besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de last en

5.15

5.16
5.17

Saldo voor financiële bat en en last en
Financiële baten en lasten
Saldo van bat en en last en

Result aat best emming

5.18 / 5.19

Voorst el
2021

Werkelijk
2020

Begroot
2021

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Bestemmingsfonds

-15.000
-3.672
2.649

-1.129
535

940
-

Totaal toevoeging

-16.023

-594

940
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3. Kasstroomoverzicht over 2021
2021
€ 1.000

Saldo vóór financiele baten en lasten
Aanpassing ongerealiseerde waardeverandering effecten
Aanpassingen voor afschrijvingen

2020
€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

-18.787
2.666
-

-1.828
1.127
-

2.666
Veranderingen in werkkapitaal:
Vorderingen en overlopende activa
Kortlopend deel projecten
Kortlopende schulden exclusief projecten

-375
6.642
403

108
-10

Tot ale kasst room uit operat ionele act ivit eit en:

Mutatie meerjarige toezeggingen
Desinvesteringen in financiele vaste activa
Kasst room uit invest eringsact ivit eit en:

-19
-

Mutatie langlopend deel projecten
Opgenomen langlopende leningen o/g
Afgeloste langlopende leningen o/g
Kasst room uit financieringsact ivit eit en:

13.303
-60

Valut averschillen effect en
Mut at ie geldmiddelen

-153
626
120
6.670
-9.451

Kasstroom uit organisatieoperaties
Rentebaten
Gerealiseerd op effecten (incl. beleggingskosten)
Rentelasten & kosten

1.127

593
-109
130
-20

98

110

-9.353

1

-152
-19

-152
1.252
200
-60

13.243

1.392

-

-3

3.871

1.238

Verloop mut at ie geldmiddelen:
Stand per begin boekjaar
Mutaties in boekjaar

33.684
3.871

32.446
1.238

St and per eind boekjaar

37.555

33.684

Mut at ies in boekjaar best aan uit :
Toename effecten
Toename liquide middelen

2.854
1.017

6.327
-5.090

Mut at ie geldmiddelen = mut at ies in boekjaar

3.871

1.238
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4. Toelichting Algemeen
4.1 Doelstelling
Zoals geformuleerd in artikel 3 van de statuten d.d. 31 augustus 2021, heeft de
stichting ten doel:
a) het bevorderen, verrichten dan wel doen verrichten van klinisch, toegepast en
fundamenteel wetenschappelijk oncologisch onderzoek alsook het faciliteren van
zodanig wetenschappelijk onderzoek;
b) (i) het bevorderen en mogelijk maken van onderzoek naar innovatieve diagnostiek en
van ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden van kanker binnen het
onderzoeksinstituut Cancer Center Amsterdam van VU medisch centrum (VUmc) en
Academisch Medisch Centrum (AMC), gezamenlijk ook genoemd Amsterdam UMC;
(ii) het bevorderen en mogelijk maken van projecten en faciliteiten op het gebied van
welzijn en welbevinden van patiënten voor en na klinisch onderzoek;
c) het opstarten en bevorderen van het toegepaste onderzoek ("translational research")
op het gebied van nieuwe oncologische onderzoekslijnen binnen de oncologie;
d) het instellen en beheren van fondsen op naam met specifieke doelstellingen, welke
passen binnen de algehele doelstelling van de stichting; en
e) al hetgeen verder bevorderlijk kan zijn voor de tot de doelen van de stichting
behorende activiteiten, alles in de ruimste zin van het woord.
In de praktijk komt het er op neer, dat de stichting t.b.v. Cancer Center Amsterdam van
Amsterdam UMC (mede-) financiert: a) gebouwen (indien niet uit andere bronnen te
financieren), b) apparatuur, c) wetenschappelijke onderzoeksprojecten en d) projecten op het
gebied van welzijn en welbevinden.
4.2 Boekjaar
Het boekjaar komt overeen met het kalenderjaar.
4.3 ANBI en Kamer van Koophandel
De stichting is fiscaal als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 22716
geregistreerd. Onder nummer 34203694 is de stichting ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam.
4.4 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het
Bestuur zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
4.5 Grondslagen waardering van activa en passiva alsmede bepaling resultaat
Algemeen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij de betreffende balanspost anders vermeld, worden activa
en passiva bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Baten
worden slechts opgenomen op het moment dat deze zijn toegezegd dan wel zijn ontvangen.
Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien deze vóór het opmaken van de jaarrekening
bekend waren.
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De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de specifieke bepalingen opgenomen in RJ650
Fondsenwervende organisaties en de algemene bepalingen opgenomen in RJ640
Organisaties-zonder-winststreven.
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen zijn op duizendvoud afgeronde bedragen.
De ter vergelijking opgenomen cijfers zijn enigszins aangepast ten behoeve van de
vergelijkbaarheid.
Er zijn geen investeringen in materiele vaste activa gedaan om de operationele activiteiten uit
te voeren. De beleggingen en liquiditeiten dienen ter afdekking van de lang- en kortlopende
verplichtingen. Een overschot dient door het Bestuur nog bestemd te worden.
4.5.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Meerjarige toezeggingen
De meerjarige toezeggingen betreffen het saldo van de nog te ontvangen toezeggingen,
waarvan de betaling in meerdere jaren plaats vindt. Het voor het komende jaar te ontvangen
bedrag is gerubriceerd onder vlottende activa als kortlopende vordering. Indien noodzakelijk
wordt een voorziening voor oninbare toezeggingen gevormd.
Beleggingen
De beleggingen worden gewaardeerd op basis van de beurskoersen per 31 december van het
boekjaar. Indien wordt belegd in niet op een officiële beurs genoteerde effecten wordt de
waarde vastgesteld aan de hand van beschikbare financiële informatie opgegeven door de
vermogensbeheerder. Indien in participaties van beleggingsfondsen wordt belegd zijn de
kosten van de beleggingsfondsen verwerkt in de intrinsieke waarde van de
beleggingsfondsen. De vermogensbeheerder bepaalt de waarde op basis van jaarrekeningen
van beleggingsfondsen of zorgvuldige calculaties.
Reserves
Ingehouden resultaten die nog niet aan projecten zijn toegezegd worden verantwoord in de
overige reserves.
Continuïteitsreserve
Via de bestemming van het resultaat is vermogen gesepareerd om, in het geval er geen baten
meer worden ontvangen, de toegezegde financiering van de projecten te kunnen afwikkelen.
Het niveau van de voorziening is bepaald overeenkomstig de in de branche gebruikelijke
norm (1,5 maal de jaarlijkse kosten voor personeel, huisvesting, afschrijvingen en kantoor &
algemene kosten).
Bestemmingsfonds
De van donateurs ontvangen donaties met een aangegeven bestemming, waarvoor de
stichting nog geen verplichting met Amsterdam UMC is aangegaan, worden verantwoord in
het Bestemmingsfonds. Indien de bestemming van een fonds vervalt, komt het resterende
bedrag ten gunste van de overige reserve dan wel wordt dit bedrag opgenomen als
terugbetalingsverplichting, afhankelijk van de voorwaarden van de schenking.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves worden ten laste van de winst dan wel ten laste van de overige
reserves gevormd door het bestuur ten behoeve van specifieke bestemmingen.
Langlopende schulden inzake projecten
De aangegane verplichtingen inzake te financieren projecten worden afzonderlijk
verantwoord onder het balanshoofd Langlopende schulden inzake projecten. Op basis van de
in het boekjaar ontvangen en betaalde facturen wordt de besteding van de projectgelden in
mindering gebracht op de langlopende schulden inzake projecten. Het saldo betreft het
bedrag van de nog te besteden projectgelden resp. de nog daarvoor in komende jaren te
ontvangen verzoeken tot betaling van giften. Het in komend jaar verwacht te betalen bedrag
wordt onder kortlopende schulden verantwoord.
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Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs (veelal gelijk
aan de nominale waarde) nadat bij eerste verwerking gewaardeerd is op reële waarde.
4.5.2 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten
De meerjarige toezeggingen uit hoofde van donaties, giften en schenkingen/legaten verantwoord onder baten - worden voor het totaal toegezegde bedrag verantwoord in het jaar
van toezegging. Eenmalige donaties, giften en schenkingen/legaten worden onder baten uit
eigen fondswerving verantwoord in het jaar van ontvangst.
Baten van loterijorganisaties
Baten uit acties van loterijorganisaties worden verantwoord in de periode waarin de actie
wordt uitgevoerd dan wel in periode waarop de bate betrekking heeft.
Besteed aan doelstellingen
De in het boekjaar bij bestuursbesluit toegekende gelden voor goedgekeurde projecten voor
onderzoek en medische apparatuur worden, ingeval dit een vast toegezegd bedrag is, direct
als besteding in de staat van baten en lasten verantwoord. De werkelijk in een boekjaar
bestede bedragen worden in mindering gebracht op langlopende en kortlopende schulden
inzake projecten.
De opbrengsten uit acties van derden (VriendenLoterij), zolang er door het Bestuur nog geen
definitieve bestemming voor is vastgesteld, worden als baten uit acties van derden
verantwoord en derhalve via de resultaatbestemming aan de reserves toegevoegd.
De indirecte kosten worden niet aan onderzoeksprojecten toegerekend, maar uit de
algemene middelen gefinancierd.
Baten uit beleggingen
Dividenden worden verantwoord in het jaar van ontvangst, rente in de periode waarop zij
betrekking heeft. Waardeverschillen tussen balanswaarden primo en ultimo boekjaar worden
ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht als ongerealiseerd
koersresultaat. In geval van verkoop wordt het verschil tussen verkoopopbrengst en de laatst
vastgestelde boekwaarde ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten gebracht
als gerealiseerd beleggingsresultaat.
Rentebaten
Rentebaten over deposito´s worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking
hebben. Met uitzondering van twee projecten, wordt er geen rente toegerekend aan voor een
speciaal doel ontvangen donaties, omdat in principe voor de specifieke doelen vaste
bedragen worden toegezegd.
Belastingen
De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting en omzetbelasting.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt samengesteld op basis van de indirecte methode. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de vlottende
effecten. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het
kasstroomoverzicht getoond.
Voor zover het begrip geldmiddelen afwijkt van het begrip liquide middelen in de balans,
wordt een cijfermatige aansluiting tussen beide bedragen gemaakt.
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5 Toelichting op de onderscheiden posten in de balans
Alle in dit hoofdstuk vermelde bedragen zijn op duizendvoud afgeronde bedragen.
Tenzij anders aangegeven zijn alle activa bestemd voor de doelstelling.
FINANCIELE VASTE ACTIVA
5.1 Meerjarige toezeggingen
Een aantal donateurs heeft toegezegd de donatie in een aantal jaarlijkse termijnen te
voldoen. Het nog niet ontvangen deel van deze toezegging is als vordering op de balans
opgenomen. Het verloop van deze post is als volgt:

Meerjarige toezeggingen (lopend)
bij: toezeggingen huidig boekjaar
Totaal toezeggingen
af: toezeggingen volledig voldaan
Saldo toezeggingen 31-12
af: ontvangen tot 1 januari
ontvangen in het boekjaar
Nog te ontvangen per 31-12
af: oninbaar
Totaal toezeggingen
waarvan vordering op korte termijn
Saldo per 31 december

2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

6.549
1.274
7.823
-569
7.254
-2.497
-1.260
3.497
3.497
-1.393

5.520
1.679
7.199
-649
6.549
-1.719
-1.339
3.491
-8
3.483
-1.399

2.103

2.084

De meerjarige toezeggingen staan (bij leven donateur) ter beschikking voor directe aanwending in het
kader van de doelstelling. Behalve een drietal toezeggingen met een onbegrensde looptijd (van
respectievelijk € 1.000,- ; € 1.200,- ; € 1.500,- per jaar), zijn er geen toezeggingen langer dan 5 jaar

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
5.2 VriendenLoterij
Medio 2007 heeft de VriendenLoterij (VL) een landelijke actie georganiseerd om fondsen te
verwerven voor de financiering van een innovatief poliklinisch diagnostisch centrum. De VL
heeft toegezegd de helft van de opbrengst van de uit deze actie voortkomende lotenverkoop
ter beschikking van CCA te stellen. Inmiddels is het innovatief poliklinisch diagnostische
centrum in 2011 gerealiseerd. Gecontinueerd wordt dat per kwartaal door de VL de aan de
stichting toekomende bedragen worden overgemaakt.
De op de balans per 31 december 2021 opgenomen vordering ten bedrage van € 195 (ultimo
2020: € 197) betreft de afdracht over het 4e kwartaal 2021. Dit bedrag is (verdeeld over twee
data: 28 februari en 29 maart) in 2022 ontvangen.
Verwacht wordt, dat nog over een langere periode uit deze actie donaties ter beschikking
zullen komen. De opbrengsten uit de VriendenLoterij zijn met ingang van 1 januari 2020 wél
aanzienlijk verminderd, door een verlaging van het afdrachtspercentage per deelnemend lot
(van 50% naar 40%). Over het laatste kwartaal van 2021 heeft VL (in verband met de behaalde,
goede resultaten) de afdracht eenmalig opgehoogd naar 42%.
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5.3 Overige vorderingen en overlopende activa
2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

Kortlopend deel meerjarentoezegging
Toezeggingen donateurs
Doorberekening aan Stg ADORE
Stichting VUmc Fonds
Beheersvergoeding (bate)
Rente
Overlopende kosten

1.393
410
21
10
11
0,3

1.399
14
30
20
5

Saldo per 31 december

1.845

1.468

De overige vorderingen en overlopende activa staan ter beschikking voor de bedrijfsvoering, maar ook
voor directe aanwending in het kader van de doelstelling

EFFECTEN
5.4 Effecten
2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

Van Lanschot Bankrekening
Vastrentende waarden
Aandelenfondsen, niet genoteerd

236
20.813
12.326

223
21.574
8.725

Saldo per 31 december

33.375

30.521

Beginstand per 1 januari
Gerealiseerd bij verkopen
Ongerealiseerd resultaat
Mutaties aankopen / verkopen

30.521
173
2.666
15

24.194
194
1.127
5.006

Saldo per 31 december

33.375

30.521

De effecten staan ter vrije beschikking van het Bestuur voor beleggingen
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LIQUIDE MIDDELEN
5.5 Liquide middelen
2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

ABN AMRO, rekening-courant
ABN AMRO, charitas spaarrekeningen
ABN AMRO, deposito’s
Van Lanschot, boeterente-vrije rekening
ABN AMRO, Hematologie

1.498
600
2.000
83

507
600
2.000
56

Totaal liquide middelen per 31 december

4.180

3.163

De liquide middelen staan ter beschikking voor de bedrijfsvoering, maar ook voor directe aanwending
in het kader van de doelstelling

Door het bestuur is vastgesteld, dat van de liquide middelen voor een bedrag van € 500
moet worden aangehouden als continuïteitsreserve.
De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
RESERVES EN FONDSEN
5.6 Continuïteitsreserve
2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

Saldo 1 januari
Resultaatbestemming

500
-

500
-

Saldo per 31 december

500

500

5.7 Bestemmingsreserves

Saldo 1 januari
Bestuursbesluit Stichting ADORE (p)
Bestuursbesluit Stichting ADORE (o)
af : Toekenning ADORE (p + o)
Saldo per 31 december

2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

10.000
5.000
15.000
-15.000

10.000
5.000
15.000
-

-

15.000

Het bestuur van de stichting heeft in 2017 een bedrag van € 10.000 (p) toegezegd ten
behoeve van het nieuwe gebouw van Stichting ADORE, en een bedrag van € 5.000 (o)
toegezegd ten behoeve van het onderzoek naar kanker binnen Stichting ADORE (€ 500 per
jaar voor een periode van 10 jaar). In 2021 is het definitieve ’Go-besluit’ voor dit project
genomen, waarna de bestemmingsreserves definitief zijn toegekend en opgenomen onder
langlopende verplichtingen.
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5.8 Overige reserve

Saldo 1 januari
Resultaatbestemming
Saldo per 31 december

2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

6.341
-3.672

7.470
-1.129

2.668

6.341

5.9 Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds bestaat uit donaties met een door derden aangebrachte beperking in
de besteding.

Saldo 1 januari
bij: Bestemmingsdonaties
af: Aanwending projecten
af: Naar Overige reseves
Saldo per 31 december

2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

3.374
3.878
7.252
-1.284
55

2.839
2.210
5.049
-1.691
16

6.024

3.374

Voor een specificatie van het bestemmingsfonds wordt verwezen naar bijlage 1

Resultaatbestemming 2020
Result aat best emming

Werkelijk
2020
€ 1.000

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Bestemmingsfonds
Totaal toevoeging
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Voorstel resultaatbestemming 2021
Algemeen:
De baten van de stichting worden aangewend in het kader van de doelstelling van de
stichting, zoals verwoord in artikel 3 van de statuten. Voor het aangaan van de verplichting
tot het financieren van onderzoeksprojecten, apparatuur en gebouwen wordt door een
wetenschappelijke commissie een voorstel geformuleerd hetgeen de goedkeuring het Bestuur
behoeft.
Statutaire regeling inzake resultaatbestemming:
Een daarna overblijvend resultaat staat ter beschikking van het Bestuur, hoewel de statuten
geen bepalingen daarover kennen. Het Bestuur dient de gelden in het kader van de
doelstelling te bestemmen. Voorgesteld wordt het negatief resultaat 2021 als volgt te
alloceren over de reserves en fondsen:
Voorst el
2021

Result aat best emming

€ 1.000

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Overige reserve
Bestemmingsfonds

-15.000
-3.672
2.649

Totaal toevoeging

-16.023

LANGLOPENDE SCHULDEN
5.10 Langlopende schulden inzake projecten

Medische apparatuur
Gebouw ADORE
Diverse onderzoeksprojecten
Totaal
Waarvan verantwoord als kortlopende schuld
Totaal langlopende schuld inzake projecten

Ult imo 2020

Toezeggingen
2021

Bestedingen
2021 Ult imo 2021

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

1.246
9.921
11.166

380
15.000
7.715
23.095

-223
-2.948
-3.170

1.403
15.000
14.688
31.091

-3.722

-10.364

7.444

20.727

Op basis van een interne schatting wordt verwacht dat:
 de langlopende schulden binnen 4 tot 5 jaar zijn voldaan;
 1/3 deel van de langlopende schulden het komend jaar wordt betaald.
De looptijden van deze schulden zijn afhankelijk van de momenten waarop Amsterdam UMC
verzoeken tot giften bij de stichting indient; en dit is op zijn beurt afhankelijk van de
voortgang van de onderzoeksprojecten, alsmede de aanschaf van de apparatuur.
Voor een specificatie van de aangegane verplichtingen wordt verwezen naar bijlage 2.
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5.11 Leningen o/g
Door enkele donateurs zijn leningen ineens verstrekt, die door middel van periodieke
uitkeringen in de vorm van schenkingen worden afgelost.

Saldo 1 januari
Ontvangen leningen
Aflossing
Totaal
Waarvan verantwoord als kortlopende schuld
Totaal langlopende lening o/g

2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

180
-60
120

40
200
-60
180

-40

-60

80

120

KORTLOPENDE SCHULDEN
5.12

Overige schulden en overlopende passiva
2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

Kortlopend deel schulden inzake projecten
Ingediende betaalverzoeken Q4 inzake projecten
Stichting ADORE
Kosten fondsenwerving
Apparaatskosten
Kortlopend deel leningen o/g
Accountantskosten (incl. 2019/2020)
Van Lanschot (vermogensbeheer)
Overige

10.364
776
43
414
40
35
21
6

3.722
709
84
45
60
14
20
1

Saldo per 31 december

11.699

4.654
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
ADORE
Op basis van het bestuursbesluit d.d. 25 september 2017 heeft Stichting Cancer Center
Amsterdam zich garant gesteld voor een aanvullend bedrag van maximaal € 5.000 ten
behoeve van het gebouw (Research en Diagnostiek Centrum, RDC), indien werving van de
benodigde € 30.000 niet volledig wordt bereikt.
Naar aanleiding van het feit, dat op het moment van het definitieve ‘Go-besluit’ voor het RDC
deze garantie benodigd was, is het volledige bedrag in 2021 in het resultaat van de stichting
genomen. Echter wanneer de gerealiseerde fondsenwerving alsnog deels of geheel de
benodigde € 30.000 bereikt, wordt deze garantie voor dat deel terug geboekt naar stichting
Cancer Center Amsterdam.
In dezelfde vergadering van 25 september 2017 heeft stichting Cancer Center Amsterdam
een commitment afgegeven om minimaal € 1.200 per jaar beschikbaar te (blijven) stellen
voor onderzoek naar kanker.
Huisvesting
De huisvesting wordt om niet ter beschikking gesteld door Amsterdam UMC.
Erfenissen en legaten
In 2021 zijn enkele nalatenschappen en legaten ontvangen, waarvan de per opmaakdatum
van de jaarrekening nog onbekende hoogte van de afrekening naar verwachting in 2022 zal
plaats vinden. Het gaat om een bedrag van circa € 100 (2020: € 1.200).
VU Steunfonds Hematologie
In het kader van de fusie met Stichting VU Steunfonds Hematologie die in 2019 heeft
plaatsgevonden heeft de stichting zich verplicht om jaarlijks tot een maximum van € 10k
(zolang er voldoende saldo is binnen het bestemmingsfonds BFHEMFON Hematologie
Steunfonds) aan declaraties inzake exploitatiekosten te honoreren.
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Toelichting op de onderscheiden posten in de staat van baten en lasten
BATEN
5.13

Baten niet zijnde loterijorganisaties

Baten van particulieren (nalatenschappen)
Baten van particulieren (donaties en giften)
Baten van particulieren (overig)

Baten van bedrijven
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winsstreven
Totaal

Werkelijk
2021

Begrot ing
2021

Werkelijk
2020

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

1.203
1.485
42
2.731

450
1.310
400
2.160

55
1.234
8
1.297

608
50
601

100
150

215
49
763

3.989

2.410

2.323

De meerjarige donaties, die onderdeel uitmaken van bovenstaande baten, bedroegen in 2021:
€ 1.274 (2020: € 1.679)

5.14 Baten van loterijorganisaties
Dit betreft de opbrengsten van de VriendenLoterij.
Deze opbrengsten zijn toegezegd aan Stichting Cancer Center Amsterdam voor het realiseren
van de nieuwe polikliniek. Aangezien aan vernoemde verplichting is voldaan, is er besloten
vanaf 2012 de opbrengsten via de staat van baten en lasten toe te voegen aan de overige
reserve.
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LASTEN
5.15 Besteed aan doelstellingen

Bestedingen overige reserves:
Medische apparatuur
Gebouw
Diverse onderzoeksprojecten
Bestedingen bestemmingsfonds:
Medische apparatuur
Diverse onderzoeksprojecten

Totaal

2021

Begroot
2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

400
14.916
6.432
21.748

1.200
1.200

580
84
2.375
3.039

1.284
1.284

500
500

20
1.671
1.691

23.031

1.700

4.730

Het inverdieneffect onder bestedingen (i.v.m. restsaldi op afgesloten subsidieverplichtingen) bedraagt
€ 0 (2020: € 4)

5.16 Wervingskosten

Kosten acties
Communicatie
Fondsenwerver
Nieuwsbrief, jaarverslag en brochures
Kosten activiteiten (Marathon e.d.)
Diversen

2021

Begroot
2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

44
1
0
10

50
32
40
10
40
4

55

175

2021

Begroot
2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

Secretariaat/beleidsmedewerker *
Controller *
Accountantskosten
Directeur
Diversen

173
191
10
12
7

86
94
13
12
10

77
85
14
12
9

Totaal

393

215

197

Totaal

-

1
40
4
45

5.17 Kosten beheer en administratie

* De salariskosten 2021 zijn opgehoogd met een reservering Btw-naheffing 2016-2020 van € 200
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FINANCIELE BATEN EN LASTEN
5.18 Baten uit beleggingen

Ongerealiseerd koersresultaat
Gerealiseerd koersresultaat

2021

Begroot
2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

2.666

-

1.127

173

-

194

15

-

9
-3

Dividendresultaat
Valutaresultaat

-

-

Beleggingskosten Van Lanschot

-81

-75

-74

2.773

-75

1.254

Totaal

De oorlog in Oekraïne en de nog steeds voortdurende corona-pandemie hebben sterk
fluctuerende beurskoersen tot gevolg. Dit maakt het vrijwel onmogelijk een voorspelling te
doen voor de resultaten ultimo 2022; per 30 april 2022 bedroeg het ongerealiseerd
koersresultaat: 3,93 % negatief ( -/- € 1.477).
5.19 Rentebaten
De negatieve rentebaten betreffen de aan het boekjaar toe te rekenen “boete-rente” over de
saldi op de aangehouden charitas spaarrekening en de private banking spaarrekeningen.

Rentebaten
Rentelasten en bankkosten
Totaal

2021

Begroot
2021

2020

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

-

-9

-5

-20

-9

-5

-20

5.20 Beloning bestuur
Het bestuur heeft in 2021 (tot 1 september) en in 2020 noch een beloning, noch een
kostenvergoeding ontvangen. Na 1 september 2021 wordt aan Amsterdam UMC een bedrag
van € 1 k vergoed per maand.
5.21 Aantal werknemers
Net als in 2020, had de stichting in 2021 geen werknemers in dienst. De medewerkers zijn in
loondienst van Amsterdam UMC; Stichting Cancer Center Amsterdam betaalt aan Amsterdam
UMC een vergoeding (op basis van kostprijs) voor de werkzaamheden die deze medewerkers
voor de stichting verrichten.
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5.22

Financiële ratio’s

Kost enrat io’s zijn als volgt weer t e geven:

2021

Kosten Werving in % van de geworven baten (begroot)
Kosten Werving in % van de geworven baten (gerealiseerd)
Kosten* in % van Besteed aan doelstelling (begroot)
Kosten* in % van Besteed aan doelstelling (werkelijk)

2020

5,6%
1,2%
22,9%
1,9%

5,8%
1,4%
22,7%
5,1%

* kosten werving + beheer en administratie, exclusief beleggingskosten 5.18 en bankkosten 5.19.

OVERIGE TOELICHTINGEN
1. Ondertekening van de jaarrekening
Opgesteld door de directie, 9 juni 2022
directie:

prof.dr. G. Kazemier
directeur

Vastgesteld in de vergadering van de volledige raad van toezicht, 14 juni 2022
raad van toezicht:

mr. A.T.P. van der Laan

drs. K.J. Storm

drs. K. Baldewpersad Tewarie

voorzitter

vicevoorzitter

portefeuillehouder financiën

mr. M.A.V.E. Dreesmann

mr. W.H.L. Han

drs. F.J.N. Kramer

S.A. Neefjes

mr. B.J. Noteboom

mr. drs. N.C. Stolk-Luyten

2. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
De oorlog in Oekraïne en de nog steeds voortdurende corona-pandemie hebben in heel de
wereld hun weerslag. Desondanks zijn de inkomsten voor het onderzoek naar kanker bij
Cancer Center Amsterdam in 2021 gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Onzeker
is hoe zich dat in 2022 zal ontwikkelen en welke impact beide crises verder zullen hebben op
de beurzen.
3. Controleverklaring van een onafhankelijke accountant
De controleverklaring is opgenomen op de hierna volgende 3 pagina’s.
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Bijlage 1:

Specificatie van het bestemmingsfonds
Saldo 31/12/2021 Saldo 31/12/2020

BFAVLAUM - AvL AUMC Hartwig samenwerking+sequencing
BFCLUB - Club van Honderd
BFD2DR - Darm to Darm Ride (JP Medema)
BFDAWA - DAWA Fonds (mw JAR van den Hoek)
BFDRUP - DRUP studie (CoCycling)
BFEVNLOU - Fonds project EVNL
BFHEMATO - Hematologie diversen
BFHEMFON - Hematologie Steunfonds *
BFHM-DNA - HM-DNA project
BFIMMUNO - Immunotherapiecentrum
BFJOGRIE - Jogriet Endel fonds (Slokdarmkanker)
BFKINDER - Kinderoncologie / Hersentumoren
BFLBC - Liquid Biopsy Center
BFLONGK - Longkanker
BFMARATH - Marathon / onderzoek
BFMEDONC - Medische Oncologie (saldo VUmcFonds)
BFMELANO - Melanoom
BFNANOKN - Nanoknife
BFNIER - Heldercellige nierkanker (fam Boekema)
BFOESOPH - Complicaties bij Oesophagusresecties (Stg Ankie Hak)
BFONDALG - Onderzoek algemeen
BFPALLIA - Palliatieve zorg
BFPANCO - PANCOSAR studie (AME Bruynzeel)
BFPAULIE - PAULIEN studie (PvD Fdn)
BFP-DAC - Biomarker P-DAC
BFPICTUR - PICTURE project
BFPROTEO - Proteomics
BFRETINO - Retinoblastoom
BFSMIT - Nader te bepalen onderzoekslijn (fam. Smit)
BFWELZIJ - Welzijn patiënten

(328.400)
(320.000)
(51)
0
(26.346)
(500.000)
0
(463.599)
(200.000)
(1.275)
(589.061)
(142.569)
(337.046)
(5.980)
(130.833)
(21.644)
(41.550)
(250)
(40.500)
0
(1.017.159)
(75.100)
(40.000)
0
(374.545)
(7.000)
(105.000)
(57.900)
(1.000.000)
(197.729)

(328.400)

(6.023.537)

(3.374.175)

0
(5.848)
(50.000)
(26.346)

(500.000)
(43.343)
(497.038)
0
0
0
(114.056)
(337.046)
(3.980)
(40.506)
(21.244)
(41.550)
(250)
(40.500)
(70.000)
(607.294)
(75.100)
(40.000)
(150.000)
(19.045)
(2.000)
(105.000)
(57.900)
0
(197.729)

* In het kader van de fusie met Stichting VU Steunfonds Hematologie die in 2019 heeft plaatsgevonden
heeft de stichting zich verplicht om jaarlijks tot een maximum van € 10 (zolang er voldoende saldo is
binnen het bestemmingsfonds BFHEMFON Hematologie Steunfonds) declaraties inzake exploitatiekosten
te honoreren. Het bestemmingsfonds BFHEMFON Hematologie Steunfonds kan en zal daarnaast ook
uitgeput worden door andere goedgekeurde projecten inzake Hematologie
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Bijlage 2: Specificatie langlopende schulden apparatuur en onderzoeksprojecten (€)
Toekennings
nummer

Einddat um

Tit el

LBC

30-6-2023

Liquid Biopsy Center

CCA2012-1-09

1.500.000
€

subt ot aal apparat uur

Rest saldo
31/12/2021

Toezegging
1.500.000

415.886
€

415.886

31-12-2022

104.916

70.316

CCA2014-01-16 Subsidie coördinator

31-12-2020

305.000

117.236

CCA2015-2-09

Hydroxyurea

31-12-2021

36.068

33.203

CCA2016-1-20

eNose/IBD

28-2-2022

40.000

274

CCA2016-2-14

Chemobrain (Tydeman)

31-7-2021

261.210

21.762

CCA2017-1-21

SUNRISE

31-12-2022

69.368

19.018

CCA2017-1-22

Plasma vesicle microRNAs

31-12-2022

228.626

27.823

31-1-2023

249.909

46.819

Zr gelabeld ipilimumab

CCA2017-1-23

FES-PET and FDG-PET (Foresight)

CCA2017-2-15

Retinoblastoom (Moll)

1-7-2023

109.445

50.217

CCA2017-2-16

Differential RNA methylation

31-12-2021

247.164

30.816

CCA2017-4-10

HM-DNA HLK

31-12-2022

213.400

14.968

CCA2017-5-38

Bone marrow microenvironment

31-12-2021

162.505

47.106

CCA2017-5-39

Hybrid therapeutic antibodies

31-8-2021

199.598

1.224

CCA2018-1-25

SPRINT-pilot trial

31-12-2021

75.000

34.596

CCA2018-1-26

Tumor concentrations

1-10-2021

74.954

58.248

CCA2018-2-18

ADP Bloedplaatjes

31-5-2022

400.000

152.162

CCA2018-4-12

Biomarker P-DAC

31-1-2024

364.462

164.389

PEACH trial

31-12-2021

75.000

4.202

CCA2018-4-14

Exocrine pancreatic insufficiency

31-12-2022

150.000

58.814

CCA2018-5-43

Supraspliceosome

31-5-2023

259.000

106.887

CCA2018-5-44

Electroporation and administration of CpG

CCA2018-5-46

MASTER study

CCA2018-5-47

CCA2018-4-13

1-12-2022

75.000

23.233

31-12-2021

80.183

80.183

Exosome-mediated CRISPR/Cas9 delivery

30-9-2022

150.000

32.483

CCA2018-5-48

Mechanopharmacology

31-1-2023

75.000

11.489

CCA2019-1-28

PAULIEN studie
GRIP

31-8-2025

59.651

186.870

31-12-2025

2.500.000

2.085.021

PANSCAN-2
CAESAR project

1-8-2022

149.985

185.743

CCA2019-4-15

31-12-2022

200.000

1.645

CCA2019-5-55

Nanocarriers (Zabawas)

31-3-2023

70.000

3.474

CCA2019-5-56

PANFIRE III

1-12-2022

230.500

47.525

CCA2019-9-57

Presenting stromal cells

31-5-2023

149.996

73.178

CCA2019-9-58

PD-L1 on the move

31-10-2022

150.000

51.126

CCA2019-9-59

Hyperthermia-induced radiosensitivity

1-7-2022

150.000

61.438

CCA2019-9-60

CATALASEing FA

1-2-2022

75.000

12.716

CCA2019-9-61

Heat Shock

1-2-2022

108.957

41.388

CCA2019-9-62

Computational framework P-DAC

1-1-2022

149.687

8.516

CCA2019-9-63

Secreted vesicles

1-10-2022

150.000

98.534

CCA2019-9-64

Metabolic state of iPSC

1-9-2023

149.054

97.995

CCA2019-9-65

Trafinibs

1-9-2022

149.966

102.939

CCA2019-9-66

Bloedvattherapie

1-1-2023

200.000

0

CCA2019-2-21
CCA2019-2-22
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Tit el begrot ing Tit el begrot ing
CCA2020-1-29
AMICO studie
CCA2020-1-30
Whole-genome sequencing

Einddat um

Toezegging

Rest saldo
31/12/2021

31-12-2022

164.413

74.261

13-9-2023

750.000

732.662

CCA2020-1-31

Hestia initiatief

19-1-2024

175.644

145.075

CCA2020-1-32

Chamuleau DLBCL

1-11-2025

500.000

344.410

CCA2020-1-33

Immune-modulating effects NSCLC

14-2-2022

80.000

30.868

CCA2020-1-35

Glutamine metabolism in CLL

1-3-2023

159.951

142.535

CCA2020-2-23

Integrated Data CCA-AvL-Hartwig

2 jaar

250.000

193.288

CCA2020-2-24

Operatierobot

7 jaar

600.000

600.000

CCA2020-2-25

Marathon project 2019

30-4-2023

190.052

135.518

CCA2020-2-26

Fluorescence Guided Surgery

30-6-2022

160.000

160.000

CCA2020-4-07

Pediatric acute leukemia

1-6-2023

80.180

5.099

CCA2020-5-22

Machine learning glioblastoma

31-5-2022

253.474

122.257

CCA2020-5-23

OPRAH-pro study

31-5-2022

79.850

39.986

CCA2020-7-01

ROTATION

1-11-2023

159.986

159.986

CCA2020-7-02

Dynamic FES PET imaging

18-1-2022

80.000

62.647

CCA2020-9-67

Hematologie vanuit Steunfonds

31-12-2025

60.000

50.464

CCA2020-9-68

Predicting outcome parameters

1-12-2022

80.000

73.341

CCA2020-9-69

LBC-based immune profiling

1-6-2023

160.000

148.785

CCA2020-9-70

Immune microenvironment

CCA2020-9-71

In depth characterization of leukemia

CCA2020-9-72

Ovarian cancer detection

CCA2020-9-73

In vitro human B-cell lymphoma

CCA2021-1-36

Promotie onderzoek (Seefat) Hematologie

CCA2021-1-37

Legaat Endel – Novel immunotargeting strategies

nnb

160.000

160.000

1-3-2022

79.595

71.113

1-5-2022

79.546

35.371

31-5-2023

80.000

54.744

30-9-2024

340.000

284.366

nb

400.000

388.944

nnb
31-5-2023

73.237
70.000

73.237
52.627

CCA2021-1-38
CCA2021-2-27

The role of SRF
Oesophagus resectie

CCA2021-2-28

Lymph node staging in esophageal ca

nnb

153.463

153.463

CCA2021-2-29

FAPI-PET for HPB cancers

nnb

149.096

149.096

CCA2021-2-30

CCA-Next beurzen

nnb

100.000

100.000

CCA2021-5-24

PICTURE fase 4

1-10-2023

200.000

200.000

80.000

80.000

CCA2021-5-25

The GARP/TGF-β axis

nnb

CCA2021-5-26

Precision targeting of aminoacyl-tRNA

nnb

160.000

160.000

CCA2021-5-27

Image-guided resection of glioblastoma

nnb

159.252

159.252

CCA2021-7-03

Ai-based response prediction

nnb

160.000

160.000

CCA2021-9-74

DLBCL onderzoek

31-12-2024

50.000

50.000

nnb

60.226

60.226

CCA2021-9-75

Peritoneal metastases (D2DR)

CCA2021-9-76

Genome-wide CRISPR screen

1-2-2023

80.000

80.000

CCA2021-9-77

Accurate isomiR detection

1-2-2024

160.000

160.000

CCA2021-9-78

Identifying stromal regulators

1-5-2024

156.695

156.695

CCA2021-9-79

FACSMelody

nnb

249.865

249.865

CCA2021-9-80

Incucyte

nnb

150.000

150.000

€ 15.983.129

€ 10.675.755

subt ot aal onderzoeksproject en
TOTAAL LOPENDE TOEZEGGINGEN :

€ 17.483.129

€ 11.091.641

Naast dit uitstaande saldo van € 11,1 mio aan projecttoekenningen, heeft de stichting voor in totaal
€20 mio toezeggingen gedaan aan ADORE
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Bijlage 3 :

Bestedingenoverzicht

Best eed aan doelst ellingen
Onderzoek Apparat uur
Gebouw
Verstrekte projectsubsidies en -bijdragen

7.715

400

14.916

Wervingskost en

Beheer en
admin.

-

-

Tot aal
werkelijk
2021
23.031

Begroot
2021

Tot aal
werkelijk
2020

1.700

4.730

Afdrachten aan verbonden organisaties

-

-

-

-

-

-

-

-

Aankopen en verwervingen

-

-

-

-

-

-

-

-

Uitbesteed werk

-

-

-

5

-

5

-

-

Communicatiekosten

-

-

-

2

-

2

136

5

Personeelskosten

-

-

-

44

418

232

215

Huisvestingskosten

-

-

-

Kantoor- en algemene kosten

-

-

-

Afschrijving

-

-

-

Tot aal

Jaarverslag 2021

7.715

400

14.916

-

374
-

5
55

19
393

-

-

24

23

23.479

23

-

-

2.090

4.972
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Bijlage 4:

Lijst met leden van directie, raad van toezicht en Raad van Ambassadeurs

A. Directie
De directie bestaat vooralsnog uit één persoon, de heer prof.dr. G. Kazemier.
B. Leden raad van toezicht
De heer drs. K. Baldewpersad Tewarie RA (portefeuillehouder financiën)
Mevrouw mr. M.A.V.E. Dreesmann
De heer mr. W.H.L. Han
De heer drs. F.J.N. Kramer
De heer mr. A.T.P. van der Laan (voorzitter)
De heer S.A. Neefjes
De heer mr. B.J. Noteboom
Mevrouw mr. drs. N.C. Stolk-Luyten
De heer drs. K.J. Storm (vice-voorzitter)
Namens de RvT van Stichting Cancer Center Amsterdam heeft de voorzitter van de Raad van
Bestuur van Amsterdam UMC locatie VUmc een ‘standing invitation’ om deel te nemen aan de
vergaderingen.
C. Leden van de Raad van Ambassadeurs
De heer mr. P.Ch.J.M. Berger
De heer P.L. Blankendaal
De heer J.W.M. Brenninkmeijer
De heer prof. dr. V. Halberstadt
De heer C. van der Hoeven
De heer P.C.A. Karsten
Mevrouw drs. M. Meijer-Bergmans
De heer prof. dr. H.M. Pinedo
De heer mr. R.P. Rappange
De heer prof. dr. Ir. D.N. Reinhoudt
De heer drs. M. Sanders
De heer J.F. Sistermans
De heer mr. R.J. Vles
De heer A. Wynaendts
De vergaderingen van de Raad van Ambassadeurs worden vooralsnog voorgezeten door de
voorzitter van de RvT. In 2022 zal met directie en RvT worden gesproken over nadere
invulling van de rol én de vergaderstructuur van deze raad.
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Nevenfuncties
De directie en de leden van de raad van toezicht en de Raad van Ambassadeurs vervullen
vaak belangrijke (neven-) functies. Voor zover relevant in het kader van dit Jaarverslag, vindt
u hier een beknopte samenvatting:
Naam

Hoofdfunct ie

Berger, P.Ch.J.M.

Eigenaar Sparring Company BV

Blankendaal, P.L

Ceo Blankendaal-groep
Bestuurslid Constanter Genossenschaft,
Zug, Zwitserland

Brenninkmeijer, J.W.M.

Relevant e nevenfunct ies

Halberstadt, V.

Emeritus hoogleraar Economie,
Universiteit Leiden

Han, W.H.L.

LAZARD COO Continental Europe

Founding Chair Human Rights Watch Belgium / Committee member
Human Rights Watch Netherlands - Council Ambassador / Bestuurslid
Stedelijk Museum Fonds
Lid Faculty World Economic Forum / Vice-Chair, Board of Directors
International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC)
Docent aan Hazelhoff Center of Financial Law, Rijksuniversiteit Leiden /
Bestuurslid Rijksacademie Trust / Bestuurslid Oude Kerk Amsterdam

Hoeven, C. van der

Eigenaar Corha Investment Services

(Mede)eigenaar diverse bedrijven

Karsten, P.C.A.

Karsten Trade BV
Chirurg Amsterdam UMC en directeur
stichting Cancer Center Amsterdam

Adviseur van een aantal bedrijven

Dreesmann, M.A.V.E.

Kazemier, G.

Directeur stichting ADORE / Lid RvT Stichting Medical Business

Kramer, F.J.N.

Bestuursvoorzitter Koninklijke VEZET BV

Lid Landelijk Bestuur VNO-NCW / Voorzitter Federatie
Bedrijvenverenigingen Alkmaar e.o. / Voorzitter Economisch Forum
Holland boven Amsterdam / lid RvT Museum Broeker Veiling

Laan, A.T.P. van der

CEO Action
Mede-eigenaar MeyerBergman Erfgoed
Groep
Venture Partner Slingshot Venture en
Stecc

Lid RvA Perigrini / lid Bestuu: Vrienden van Nieuwspoort / Lutfia
Rabbani Foundation / Alzheimer Stichting
Voorztter RvA New York Pizza / voorzitter Marie-Stella-Maris / lid
advisory board Chronext Köln / commissaris TBWA

Meijer-Bergmans, M.
Neefjes, S.A.

Rappange, R.P.

Lid RvC Aegon NV / Voorzitter RvC Royal Vopak
Adviseur PamGene, Glycostem, EBI / Adviseur VU medisch centrum,
Emeritus hoogleraar Medische Oncologie Qurin
Lid RvC ITA BV / Bestuurslid NIPED Research Foundation / Voorziter
Directeur Rappange Makelaardij
RvC DegreeN International BV

Reinhoudt, D.N. *

Emeritus professor Universiteit Twente

Noteboom, B.J.
Pinedo, H.M.

Sanders, M.

Sistermans, J.F.

Stolk-Luyten, N.C.

Storm, K.J.

Tewarie, K.B.

Adviseur Qurin Diagnostics
Lid bestuur Kersjes fonds / Lid Advisory Board Ivy League Cirkel /
President non-executive board of Intermusica (impresariaat in Londen) /
Lid bestuur International Filmfestival Rotterdam (IFFR) / Voorzitter
International Conducting Competition Rotterdam / Co-Chairman
European Union Youth Orchestra / Voorzitter Stichting Kunstmuseum
Directeur Martijn Sanders Consultancy BV Flevoland
Voorzitter RvC PDM Corporate Management Services / Chairman BoD
United Neuro Sciences / Member BoD United Biomedical Inc. /
Voorzitter Stichting Vital Med Foundation / Bestuurslid Stichting
Directeur Strat-Assist BV
Kompass Foundation
Lid RvT WeerWolf huizen / Lid Comité van Aanbeveling Scholenstrijd.nl /
Boardroom Coaching (Talent naar de Top) / Voorzitter Adviesraad van
de Justitiële Informatiedienst (JustID) van het Ministerie van Justitie en
Directielid De Nederlandsche Bank
Veiligheid
Bestuurslid stichting ADORE / Lid RvC Eisma Media Groep / voorzitter
RvA: Quakel Assuradeuren en Combi Motors / senior advisor ELG
private equity / voorzitter Stichting Adventskerk Aerdenhout
Penningmeester stichting ADORE / Lid auditcommissie FNV / Lid RvT en
Managing partner Rijnland Execution
auditcommissie Reumafonds / Lid RvT Stichting NORMA / Lid RvT en
Partners BV
voorzitter auditcommissie ROCvA-ROCvF

Vles, R.J.
Wynaendts, A.

Voorzitter raad van bestuur en CEO
Aegon NV

Voorzitter NIPED Research Foundation
Non-executive director Air France-KLM / Non-executive director
Citigroup / Voorzitter RvT Rijksmuseum

* per 1 september 2021 teruggetreden uit RvA
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