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A                ALGEMEEN

A.1                Algemene gegevens

Naam Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie 
Adres P/a NKI-AVL, Afdeling dagbehandeling, Plesmanlaan 121
Postcode 1066 CX
Plaats Amsterdam
Email info@win-o.nl
Website http://www.win-o.nl/
   
RSIN 816728847
KvK-nummer 41133546

A.2                Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

- het bundelen van kennis op het gebied van preklinische, klinische en immunologische behandeling van 
  tumorziekten; 
- het bevorderen dat deze kennis verder wordt ontwikkeld en bredere toepassing gaat vinden; 
- het ontwerpen van preklinische en klinische protocollen; 
- het bevorderen van optimale kwaliteitsbewaking op preklinisch, klinisch, laboratorium en verpleegkundig 
  niveau; 
- het samenwerken met andere organisaties, die een soortgelijk doel nastreven en/of terzake een 
  coördinerende taak uitoefenen;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
  houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

A.3                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Voorzitter Dr. A. Bex

Secretaris Dr. C.M.L. van Herpen

Algemeen bestuurslid Dr. A.J.M. van den Eertwegh

A.4                Beloningsbeleid

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding danwel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden
ten behoeve van de Stichting WIN-O. Een freelance projectassistente verricht alle administratieve
werkzaamheden voor de stichting.  
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B                BELEIDSPLAN

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie 
zijn:

 Profiel

De stichting WIN-O bestaat reeds sinds 1993, en had toen als doel om onderzoek op het gebied van
immunotherapie, te bundelen en te stimuleren. De Win-O is een multidisciplinaire groep specialisten waarin
urologen en medisch oncologen samen optrekken en samen klinische protocollen ontwerpen. In de afgelopen
2 jaar brachten ook de behandeling met immunotherapie en targeted therapy voor melanoom grote
doorbraken en werd uitbreiding van de WIN-O met melanoomspecialisten geïmplementeerd. 

 Doelstelling en beleid

Het doel van de WIN-O is om gezamenlijk behandeling van patiënten met een niercelcarcinoom of melanoom
op een hoog niveau te krijgen, en in Nederland belangrijke onbeantwoorde onderzoeksvragen op het gebied
van immunotherapie en targeted therapy bij deze aandoeningen klinisch te testen. De WIN-O geeft adviezen
aan diverse instanties in de Nederlandse gezondheidszorg omtrent onderzoek en behandeling met
immunotherapie en andere doelgerichte therapieën bij kanker. De werkgroepleden van de WIN-O zijn
vertegenwoordigd in verscheidene adviesorganen en commissies in Nederland en daarbuiten.

 Werkzaamheden

Er zijn twee werkgroepen nl, de niercelwerkgroep en de melanoom werkgroep. De werkgroepen vergaderen
2x per jaar en er worden jaarlijks 2-4 telefonische vergaderingen gepland. De projectassistent beheerd de
website, algemene administratie van de Stichting en werkzaamheden wat betreft administratieve taken m.b.t.
eigen geïnitieerde studies.

 Werving fondsen

Sponsoring van de Stichting wordt aangevraagd bij farmaceutische bedrijven. 

 Beheer fondsen

De fondsen van de Stichting WIN-O worden beheerd door de voorzitter en de projectassistent. 

 Besteding fondsen

De besteding van fondsen gebeurt in onderling overleg van het bestuur. 
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C                ACTUEEL VERSLAG

Er is eind 2014 een WIN-O studie van start gegaan de Reposit.
Er zijn twee Investigator Initiated WIN-O studies aan het eind van 2011 van start gegaan en zijn nog steeds
actief:
De ROPETAR (ROtation Pazopanib Everolimus To Avoid Resistance) studie en de Everolimus + low-dose
Cyclofosfamide studie. 
Er zijn tot nu toe al 6 succesvolle melanoom en 6 succesvolle niercelcarcinoom symposia georganiseerd
waarbij vanuit de WIN-O wordt bijgedragen aan bijscholing van dermatologen, chirurgen, medisch oncologen
en andere geïnteresseerden op het gebied van oncologie. 

Stichting Werkgroep Immunotherapie Nederland Oncologie 

- 5 -



D                BALANS PER 31 DECEMBER 2014

31 december 2014

€ €

31 december 2013

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1.954 1.634
Liquide middelen 564.226 277.491

 566.180 279.125

 566.180 279.125

PASSIVA

Reserves en fondsen

Stichtingskapitaal 170.862 167.725

Kortlopende schulden 395.318 111.400

 566.180 279.125

 
 
Toelichting op de balans

 Stichtingskapitaal

Het door de stichting aangehouden vermogen zal naar verwachting in 2015 grotendeels uitgekeerd worden.

 Kortlopende schulden

Hieronder mede begrepen zijn de uit te betalen bijdragen aan onderzoeksdeelnemers.
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E                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie 2014

€ €

Realisatie 2013

€ €
Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 231.843 217.508
Rentebaten en baten uit beleggingen 1.954 1.704

Som der baten 233.797 219.212

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Onderzoek 178.364 157.140
Organiseren symposia 44.023 36.793

222.387 193.933

Werving baten

Lasten beleggingen 240 166

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 8.033 7.965

Totale lasten en bestedingen aan
doelstellingen 230.660 202.064

Saldo van baten en lasten 3.137 17.148

Resultaatbestemming

Stichtingskapitaal 3.137 17.148

 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten

De stijging van de baten komt voornamelijk door een stijging van de baten van het symposia. De kosten van
het symposia stijgen vrijwel evenredig mee.
De kosten beheer en administratie zijn nagenoeg gelijk gebleven.
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