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A                ALGEMEEN

A.1                Algemene gegevens

Naam Stichting Cure for Cancer
Adres Meerewijck 22
Postcode 2451 XD
Plaats Leimuiden
Email info@cureforcancergala.nl
Website www.cureforcancergala.nl
   
RSIN 819891678
KvK-nummer 34311747
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B                ACTUEEL VERSLAG

 Waar doen we het voor?

De Stichting Cure for Cancer is een van de afdeling Urologie van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam
en zet zich in voor beter en meer onderzoek naar prostaat- en nierkanker.

Onderzoek naar een betere, snellere diagnose en een effectieve behandeling van prostaat- en nierkanker is
absoluut noodzakelijk. Echter wij hebben nog een lange weg te gaan. Het is
in veel gevallen nog zeer moeilijk om de kankercellen te kunnen zien. Wij doen onderzoek om dat te
verbeteren. Als we goed kunnen diagnosticeren kunnen we ook een goed behandelplan maken. Zowel op
nationaal als internationaal niveau wordt hier hard aan gewerkt. Teamwerk staat daarbij centraal.

De Stichting is qua baten & lasten geheel "self supporting". Zij ontvangt géén (goede doelen) subsidies van
overheden en is derhalve geheel afhankelijk van baten uit giften, schenkingen en sponsoring van bedrijven en
particulieren.

 De baten van Cure for Cancer

De Stichting Cure for Cancer organiseert sinds 2009 een jaarlijks liefdadigheidsgala in Grand Hotel Huis ter
Duin in Noordwijk. Voor dit Gala kunnen sponsoren tafels kopen voor 6, 8 of 10 personen. Tevens wordt een
veiling georganiseerd, in samenwerking met veilinghuis Christies en worden de gasten in staat gesteld loten te
kopen. De veilingstukken en prijzen voor de verloting worden omniet door sponsoren ter beschikking gesteld.

Het Cur for Cancer Gala vormt de basis van het grootste deel van de inkomsten van de Stichting.. Daarnaast
ontvangt de Stichting Cure for Cancer jaarlijks giften en donaties van instanties en privé-personen, die de
Stichting een warm hart toedragen.

 Het Cure for Cancer Gala in 2015

Het Cure for Cancer Gala heeft plaatsgevonden op 30 mei 2015 in Grand Hotel Huis ter Duin. Er waren rond
de 340 gasten aanwezig, die gezamenlijk, door middel van tafelsponsoring, veiling en verloting, een bedrag
bijeen van rond de € 560.000,--. Samen met de donaties die werden gedaan in de maanden voorafgaand aan
het Gala bracht werd een eindresultaat bereikt van € 802.330,--.

 Kostenreductie

Het Bestuur van de Stichting Cure for Cancer heeft in 2015, evenals in 2014, 2013 en 2012 serieus bekeken
waar gereduceerd kon worden op de kosten van het Gala. Uitgangspunt daarbij was dat de kosten ca. 25%
van de opbrengst mochten bedragen. Op het artiestenprogramma is bezuinigd, zonder afbreuk te doen aan de
kwaliteit van het Gala. Er is o.a. sponsoring gezocht voor bepaalde onderdelen van het programma. Zo werden
de wijnen gesponsord door Aaldering Wijnen en traden sommige artiesten op tegen gereduceerd tarief. Het
bewaken van de kosten blijft in de komende jaren uitgangspunt bij de organisatie van het Gala.
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 Verbetering opbrengst

Omdat directe ondersteuning van een arts-onderzoekers goed werd ontvangen in de afgelopen 3 jaar is deze
mogelijkheid voor sponsoring in 2015 wederom ingebracht in de veiling.
Eén of een groep van meerdere personen werden in staat gesteld 1 artsonderzoeker te ondersteunen voor
een jaar voor een bedrag van € 60.000,--.

Vijf partijen hebben zich in 2015 bereid verklaard om, ieder met € 15.000,--, te ondersteunen. Tijdens het
Gala werd spontaan de mogelijkheid geboden om ook met een certificaat van € 5.000,-- deel te nemen. Negen
partijen hebben dit vervolgens toegezegd, waardoor in totaal een bedrag van € 120.000,-- werd gedoneerd
voor directe ondersteuning van 2 arts-onderzoekers. Dit was € 30.000 meer dan in 2014.

In aanwezigheid van de betrokken onderzoeker en Prof.Dr. J.J. de la Rosette werden de sponsoren twee maal
ontvangen en op de hoogte gehouden van de voortgang van de onderzoeken.
Deze nieuwe vorm van ondersteuning zal in de toekomst worden gehandhaafd verder worden ontwikkeld.

 Hoe worden de opbrengsten besteed?

De hiervoor genoemde baten worden aangewend voor onderzoek. Sinds de oprichting van de Stichting is het
aantal onderzoeken toegenomen en zijn gemiddeld vijf tot zes onderzoekers in het AMC werkzaam op
verschillende projecten. Zij worden gefinancierd door Cure for Cancer.

Deze onderzoeken zijn gericht op beter en meer onderzoek en lokalisering naar prostaaten nierkanker.
Gedegen onderzoek gaat gepaard met vele inspanningen waar vaak jaren overheen gaan.
Een onderzoeker kost gemiddeld € 60.000,-- per jaar en heeft gemiddeld 3 tot 5 jaar nodig om het
onderzoeksproject af te ronden.

Binnen de Stichting is één betaalde kracht, op free-lance basis, aanwezig voor de organisatie van het Cure for
Cancer Gala, het voeren van het secretariaat, het voeren van de boekhouding en alle overige werkzaamheden
die betrekking hebben op de activiteiten van de Stichting. De overige betrokkenen zijn actief op vrijwillige
basis.
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 De onderzoeken

Een groot deel van het onderzoek naar prostaat- en nierkanker is gericht om afwijkingen beter te kunnen
diagnostiseren en een nier- of prostaatsparende behandeling op maat te kunnen bieden met zo min mogelijk
belasting voor de patiënt.

In 2015 werd verder gewerkt aan de volgende onderzoeken:

* Onderzoek Biopsiemethoden Niertumoren

In dit onderzoek wordt gestreefd naar het verkrijgen van inzicht in de huidige toepassing van niertumor-
biopten en het toepassen van een nieuwe techniek die potentieel de conventionele biopten kan vervangen c.q.
verbeteren. Deze nieuwe techniek, genaamd OCT wordt ontwikkeld.

* Het Niercentrum

Het Niercentrum is een virtueel informatie- en coördinatie punt voor verschillende poliklinieken ten behoeve
van patiënten met nierklachten. Het is een aanspreekpunt voor patiënten en verwijzers. Hiermee wordt
wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven bij patiënten die zijn geopereerd aan een
niertumor in het AMC.

* Onderzoek Prostaatkanker

Prostaatkanker is tot op de dag van vandaag niet goed in beeld te brengen. De focus van het onderzoek ligt
op een betere beeldvorming waardoor de prostaatkanker beter gezien kan worden en daardoor het
kankergezwel lokaal of beter gezegd focaal kan worden behandeld. Onderzoek naar beeldvorming bij
prostaatkanker richt zich met name op de MRI en echografisch onderzoek.

* De 'IRE' methode

AMC maakt, als eerste centrum in Europa, gebruik van een nieuwe techniek de zogenaamde IRE 
(=irreversibele electroporatie), een techniek waarbij de celmembraan wordt beschadigd en de cellen
afsterven. Om deze nieuwe techniek te gaan gebruiken voor het focaal behandelen van de prostaatkanker, zijn
de effecten van deze techniek eerst nagegaan op de prostaat bij patiënten, die geopereerd moesten worden.
Zij zijn bereid geweest om hieraan mee te werken. In tweede instantie is bij deze patiënten de geheel
prostaat verwijdert.

* Methode 'luchtbelletjestechniek'

In samenwerking met de TU Eindhoven wordt onder leiding van Prof. dr. IR. H. Wijkstra gewerkt aan een
zogenaamde 'luchtbelletjestechniek' methode. De luchtbelletjes worden in de bloedbaan gespoten. Hierdoor
kan gerichter worden gezocht naar de tumor, hetgeen betekent dat ook gerichter kan worden behandeld.

* OCT (Optical Coherence Tomography)

De afdeling Urologie, het Niercentrum en de Biomedische Technologie & Fysica groep van het AMC werken
samen om een optisch biopt te ontwikkelen en te introduceren in de kliniek.

 De toekomst

Bij het werk dat wordt verricht door de onderzoekers van Cure for Cancer is niet binnen een jaar succes te
behalen . AMC vormt een platform waar artsen, instituten en industrie samenkomen met de sponsoren die aan
de Stichting Cure for Cancer geven.

Ieder jaar komen we een aantal stappen dichterbij om uiteindelijk te kunnen streven naar minder ingrijpende
behandelingen en een betere kwaliteit van leven.
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C                BALANS PER 31 DECEMBER 2015

31 december 2015

€ €

31 december 2014

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 98.130 32.386
Liquide middelen 425.651 431.053

 523.781 463.439

 523.781 463.439

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 25.000 25.000
Bestemmingsreserves 222.199 18.314
Overige reserves 51.533 51.533

298.732 94.847

Langlopende schulden - 3.000

Kortlopende schulden 225.049 365.592

 523.781 463.439

 
 
Toelichting op de balans

Door de stijging van de opbrengsten is het positieve resultaat toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
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D                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie 2015

€ €

Realisatie 2014

€ €
Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 806.368 599.297
Baten uit beleggingen 1.928 2.535

Som der baten 808.296 601.832

Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling 419.740 439.499

Werving baten

Lasten eigen fondsverwerving 128.659 133.667

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 56.012 61.593

604.411 634.759

Saldo van baten en lasten 203.885 -32.927

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserves 203.885 -32.927

 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten

De baten uit eigen fondsenwerving zijn gestegen, doordat het Gala en de overige donaties zijn toegenomen.
De kosten zijn op alle vlakken gedaald, er is minder betaald aan onderzoekskosten, het gala en de  beheer en
administratie lasten. 
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