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Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Cancer Center Amsterdam
3 4 2 0 3 6 9 4

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

De Boelelaan 1118 (PK5Z166), 1081 HZ AMSTERDAM
0 2 0 4 4 4 1 0 5 8

E-mailadres

stichtingcca@amsterdamumc.nl

Website (*)

https://stichtingcca.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 3 0 5 8 7 7 6

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Gezondheid - Genezing en zorg
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

prof.dr. G. Kazemier, directeur

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

naast het bestuur, bestaande uit de directeur, is er een Raad van Toezicht, bestaande
uit 9 leden

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

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 VUmedisch centrum (VUmc) en
Academisch Medisch Centrum (AMC), gezamenlijk ook genoemd Amsterdam UMC;
b. (ii) het bevorderen en mogelijk maken van projecten en faciliteiten op hetgebied 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 algemene 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.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

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.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- subsidies en donaties;
- schenkingen, erfstellingen en legaten;
- alle andere verkrijgingen en baten.
2. Erfstellingen ten behoeve van de stichting kunnen alleen worden aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving (of eventueel worden verworpen).
3. Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.
Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de
stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
4. De stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstellingen.
Het is echter wel toegestaan om verkregen vermogen in stand te houden als een
erflater of schenker dit heeft bepaald
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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.
Een aanzienlijk deel van de reserves en fondsen is per 31 december 2021 belegd in
effecten voor een bedrag van € 33.375K (31 december 2020: € 30.521K). Daarnaast
beschikt de stichting over spaartegoeden/deposito’s ter hoogte van € 4.180K (in
2020: € 3.163K).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. Op 28 februari 2019 is door
het Bestuur het Beleggingsstatuut vastgesteld.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://stichtingcca.nl/stichting-cca/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Voor de werkzaamheden van de directeur wordt maandelijks een vergoeding van
€ 1.000,- aan Amsterdam UMC overgemaakt. De leden van de RvT genieten geen
beloning ten laste van de stichting.
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.

Open

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://stichtingcca.nl/stichting-cca/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Continuïteitsreserve

€

500.000

Materiële vaste activa

€

0

€

0

Bestemmingsreserve

€

0

€ 15.000.000

Financiële vaste activa

€

2.103.000

€

2.084.000

Herwaarderings
reserve

€

0

€

0

€

2.103.000

€

2.084.000

Overige reserves

€

2.668.000

€

6.341.000

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

2.040.000

€

1.665.000

Effecten

€ 33.375.000

€ 30.521.000

Liquide middelen

€

€

4.180.000

+
€ 39.595.000

3.163.000

+
€ 35.349.000

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

+

€ 41.698.000

https://stichtingcca.nl/stichting-cca/

€

+

+

€

3.168.000

€ 21.841.000

Bestemmingsfondsen

€

6.024.000

€

3.374.000

Voorzieningen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€ 20.807.000

€

7.564.000

Kortlopende schulden

€ 11.699.000

€

4.654.000

Totaal

€ 41.698.000

+
€ 37.433.000

500.000

+

+
€ 37.433.000
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

0

€

0

Nalatenschappen

€

1.203.000

€

55.000

Overige baten particulieren

€

1.527.000

€

1.242.000

Som van baten van particulieren

€

2.730.000

€

1.297.000

Baten van bedrijven

€

608.000

€

215.000

Baten van loterijinstellingen

€

704.000

€

821.000

Baten van subsidie van overheden

€

0

€

0

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

50.000

€

49.000

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

601.000

€

762.000

Som van de geworven baten

€

4.693.000

€

3.144.000

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

0

€

0

Overige baten

€

0

€

0

Som van de baten

€

4.693.000

€

3.144.000

+

+

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

0

€

0

Aankoop en beheer

€

0

€

0

Voorlichting en bewustwording

€

0

€

0

Recreatie, sport en wensvervulling

€

0

€

0

Onderzoek

€

23.031.000

€

4.730.000

Evangelisatie en zending

€

0

€

0

Educatie, opleidingen en cursussen

€

0

€

0

Lobby en belangenbehartiging

€

0

€

0

€

0

€

0

Besteed aan doelstellingen

€

23.031.000

€

4.730.000

Wervingskosten

€

55.000

€

45.000

Kosten beheer en administratie

€

393.000

€

197.000

Som van de lasten

€

23.479.000

€

4.972.000

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

420.000

€

214.000

Saldo financiële baten en lasten

€

2.764.000

€

1.234.000

Saldo baten en lasten

€

-16.022.000

€

-594.000

Anders, namelijk (vul hier in)

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+

+

https://stichtingcca.nl/stichting-cca/

https://stichtingcca.nl/stichting-cca/

Open

+

+

