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1 Algemeen 

 

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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2 Actueel verslag 
Waar doen we het voor? 

 
De Stichting Cure for Cancer is een initiatief van de  
afdeling Urologie van het Academisch Medisch Centrum  
te Amsterdam en zet zich in voor beter en meer onderzoek 
naar prostaat-, blaas- en nierkanker. 
 
Onderzoek naar een betere, snellere diagnose en een  
effectieve behandeling van  prostaat-, blaas- 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.  De Stichting draagt financieel  
bij aan wetenschappelijk onderzoek om dat te verbeteren.  
Immers, 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 en daar draagt de Stichting, 
door middel van het financieren van onderzoek, van harte 
aan bij.    
 
De Stichting is qua baten & lasten geheel "self supporting".   
Zij ontvangt géén (goede doelen) subsidies van overheden  
en is daarom 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  
voor 6, 8 of 10 personen reserveren. Tevens wordt een veiling georganiseerd, in samen- 
werking met veilinghuis Christie's en worden de gasten in staat gesteld loten te kopen.  
De veilingstukken en prijzen voor de verloting worden om niet door sponsoren ter 
beschikking gesteld.   
Het Cure 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 privépersonen, die de Stichting een warm hart toedragen.  

 

Prof. Dr. Jean de la Rosette 
Voorzitter Cure for Cancer 
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Het Cure for Cancer Gala in 2016 
 
Het Cure for Cancer Gala heeft plaatsgevonden op 28 mei 2016 in Grand Hotel Huis ter 
Duin. 
422 gasten waren aanwezig aan 42 tafels, die gezamenlijk, door middel van tafelsponsoring, 
een veiling en een verloting, een bedrag bijeenbrachten van rond de  
€ 788.000,--. 
In het jaar voorafgaand aan het Gala werd een gift uit nalatenschap gedaan aan de Stichting. 
Samen met de donaties die ook in het jaar voorafgaand werden gedaan werd een 
eindresultaat bereikt van € 1.140.996,--. 
 
Dit was een recordbedrag ten opzichte van de vorige jaren. Het resultaat was te danken aan 
het grote aantal gasten en een groter aantal veilingkavels.  
In verband met het overlijden van één van de Bestuursleden, in oktober 2015, was de gala-
avond tevens een ‘tribute’ aan Dick Cohen.  Hierdoor hadden meer mensen zich bereid 
verklaard voor ondersteuning met afname van een tafel. 
 
De inkomsten voortvloeiend uit het gala is een momentopname. Het vormt de belangrijkste 
pijler onder de doelstellingen van de Stichting. Een belangrijke noot hierbij is dat het 
resultaat dat tijdens het Gala wordt gepresenteerd over twee boekjaren loopt. Voor het 
presenteren van het eindresultaat bij het Cure for Cancer Gala wordt namelijk uitgegaan 
van alle nieuwe sponsorbedragen en donaties, die zijn binnengekomen in de periode ná het 
Gala 2015 tot en met het Gala in mei 2016.  Dat is de periode van juni 2015 tot en met 28 
mei 2016. Er is dus sprake van een gebroken boekjaar. De jaarcijfers daarentegen hebben 
betrekking op de periode van  
1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 en geven de cijfers weer over een volledig 
fiscaal boekjaar.  
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Verbetering opbrengst 
 
De introductie van de mogelijkheid tot directe ondersteuning van een arts-onderzoeker is 
goed ontvangen. Sinds 4 jaar is deze mogelijkheid voor sponsoring, ook in 2016 ingebracht 
in de veiling. Zowel één partij als een groep van meerdere personen werden in staat gesteld  
1 arts-onderzoeker voor een jaar te ondersteunen voor een bedrag van € 60.000,--.   
 
Diverse partijen hebben zich in 2016 wederom bereid verklaard om, met verschillende 
deelbedragen, een arts-onderzoeker te ondersteunen.  In totaal werd hiervoor een 
veelvoud van bedragen gegenereerd cumulerend in een totaal van € 105.000,--.  
 
Deze vorm van ondersteuning zal in de toekomst worden gehandhaafd en verder worden 
ontwikkeld. 
 

 
Kostenreductie  
 
Het Bestuur van de Stichting Cure for Cancer heeft in 2016, evenals in de jaren daarvoor 
serieus bekeken waar gereduceerd kon worden op de kosten van het Gala. De uitgaven 
hebben voornamelijk betrekking op kosten voor het diner, personele lasten en de techniek 
van de gala-avond. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten niet meer dan 25% van de 
opbrengst mogen bedragen. Met de groei van de opbrengst van het gala daalt het 
percentage kosten als deel van de inkomsten navenant. In 2016 is dan ook ruimschoots 
voldaan aan de doelstelling voor de kosten-batenverhouding en beliepen de kosten 11,9% 
van de gegeneerde inkomsten van de gala-avond. 
 
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 aperitief en de wijnen respectievelijk gesponsord door l’Exception en Vinites.  
Artiesten en presentator(en) treden vaak op tegen gereduceerd tarief of gratis. 
 
Het bewaken van de kosten blijft ook in de toekomst prioriteit van het bestuur van de 
Stichting en de organisatie van het Gala. 
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Reserves en Fondsen 
 
Het bestuur heeft besloten om minimaal € 250.000,-- te reserveren voor verplichtingen, 
die zijn aangegaan door de Stichting met AMC Medical Research. Immers, het verrichten 
van wetenschappelijk onderzoek is de hoofddoelstelling van de Stichting.  
Een onderzoeker wordt aangesteld voor langere tijd, terwijl de stichting jaarlijks haar 
inkomsten moet genereren. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat het 
kapitaalvernietiging zou betekenen als onderzoekers hun onderzoek voortijdig zouden 
moeten afbreken omdat financiële dekking niet aanwezig zou zijn. 
 
Wanneer de Stichting een verplichting met AMC Medical Research aangaat, worden arts-
onderzoekers in dienst genomen voor een periode van 3 jaar. Een dergelijk commitment 
betekent dat er ruim voldoende bestemmingsreserves aanwezig dienen te zijn, zodat een 
gestart onderzoek ook volledig kan worden afgerond.  
 
Het bestuur ziet erop toe dat de reserves en de investeringen in onderzoek met elkaar in 
evenwicht blijven. 
 
 
Communicatiebeleid belanghebbenden. 
 
Gedurende het gehele jaar worden alle sponsoren, donateurs en andere belanghebbenden 
op diverse manieren geïnformeerd over de activiteiten van de Stichting. De Stichting 
communiceert haar kosten en baten actief via haar website. 
 
Eén maal per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor alle belanghebbenden, 
waarin uiteen wordt gezet hoe het geld wordt besteed en aan welke onderzoeken wordt 
gewerkt.  
Dit evenement vindt meestal plaats in het najaar en wordt gefaciliteerd door Grand Hotel 
Huis ter Duin in Noordwijk. 
 
Minimaal eenmaal per jaar worden alle belanghebbenden geïnformeerd over de Stichting 
en de onderzoeken via een elektronische nieuwsbrief 
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De sponsoren die een arts-onderzoeker direct ondersteunen, worden tweemaal per jaar 
uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarbij de arts-onderzoeker, samen met artsen uit het 
AMC, het onderzoek, dat zij ondersteunen, nader toelichten. 
Deze bijeenkomsten worden gefaciliteerd door Hotel de l’Europe  in Amsterdam. 
Gebleken is dat dit initiatief zeer op prijs wordt gesteld door de sponsoren. 
 
Vóór en tijdens het Cure for Cancer Gala worden de belanghebbenden geïnformeerd. 
In een Galaboekje, dat één maand vóór het Gala wordt verspreid, wordt altijd aandacht 
besteed aan de onderzoeken. Tevens wordt tijdens het Gala een moment ingeruimd om de 
gasten te informeren over de doelen van de Stichting. 
 
 
Beleggingsbeleid 
 
Het reservekapitaal van de Stichting Cure for Cancer staat op een Bedrijfs  Spaarrekening 
bij Rabobank. Ter beperking van risico’s heeft het Bestuur ervoor gekozen om niet extern 
te beleggen. 
 
Wijze van benoeming bestuursleden 
 
Het bestuur bestaat uit vier leden. Twee bestuursleden zijn werkzaam bij de afdeling 
Urologie van het AMC en twee bestuursleden zijn extern en onderhouden geen banden 
met het AMC of de medische professie.  
 
Bestuursleden hebben een reguliere zittingstermijn van 4 jaar. Bij het statutair aftreden 
van een bestuurslid kan het bestuurslid opteren voor een verlenging. In een dergelijk 
geval wordt door het zittende bestuur al dan niet tot een verlening van een termijn 
besloten. De afdeling Urologie draagt bij aftreden zorg voor opvolging van één van de twee 
bestuursleden namens het AMC.  
 
Indien een extern bestuurslid niet meer beschikbaar is wordt op de website van de 
Stichting een vacaturemelding geplaatst.  Het zittende bestuur kiest uit de reacties op de 
vacature een nieuw bestuurslid. 
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Vrijwilligersbeleid 
 
De Stichting bestaat uit een Bestuur, een Comité van Aanbeveling en een 
organisatiecommissie bestaande uit vrijwilligers. Er is één betaalde free lance 
medewerker. Het Bestuur, Comité van Aanbeveling en organisatiecommissie opereren op 
geheel vrijwillige basis. Hun taak bestaat voornamelijk uit het aanboren van hun 
netwerken voor het werven van tafelsponsoring, veilingkavels ten behoeve van het Gala en 
donaties voor de Stichting, als ook het leveren van input voor het programma en de opzet 
van de avond waarop het gala wordt gehouden. 
 
Relevante nevenfuncties van het bestuur 
 
Marcel van den Heuvel is gemeenteraadslid voor D66 in Amsterdam, honorair consul van 
de republiek Estland, voorzitter van Opera Studio Nederland (Amsterdam) en van de 
stichting Stagecrowd (Haarlem) en bestuurslid van het Belvedère operaconcours 
(Amsterdam). 
 
Jan Kroese is directeur/eigenaar van het retail makelaarskantoor Kroese Paternotte in 
Amsterdam. 
 
 

Hoe worden de opbrengsten besteed 
 
De hiervoor genoemde baten worden aangewend voor onderzoek. Sinds de oprichting  
van de Stichting is het aantal onderzoeken uitgebreid en zijn gemiddeld vijf onderzoekers  
in het AMC werkzaam op verschillende projecten.  
Zij worden, via AMC Medical Research, gefinancierd door Cure for Cancer.  
 
Deze onderzoeken zijn gericht op beter en meer onderzoek en lokalisering naar prostaat- , 
blaas- en nierkanker. Gedegen onderzoek gaat gepaard met vele inspanningen waar vaak 
jaren overheen gaan. Een onderzoeker kost circa € 60.000,-- per jaar en heeft gemiddeld 3 
tot 5 jaar nodig om het onderzoeksproject af te ronden. 
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Binnen de Stichting is één betaalde kracht, op freelance 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.  
Het Bestuur en het Comité van Aanbeveling zijn actief op vrijwillige basis. 
 

De onderzoeken 
 
Een groot deel van het onderzoek naar prostaat-, blaas- en nierkanker is gericht om 
afwijkingen beter te kunnen diagnostiseren en een nier-, blaas- of prostaatsparende 
behandeling op maat te kunnen bieden met zo min mogelijke belasting voor de patiënt. 
In 2016 werd verder gewerkt aan de volgende onderzoeken:   
 
Onderzoek Nierkanker 

 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. 
 

 Onderzoek naar kanker van het urotheel, de  
binnenbekleding van het nierbekken en de urineleider. 
 
 

 Slimme naalden – snellere, betere en minder pijnlijke diagnostiek en behandeling van 
nierkanker. 
 

 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. 
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       Onderzoek Blaaskanker 
 
       Wat gebeurt er op celniveau – Geavanceerde diagnostiek van blaaskanker. 
 
 

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 prostaat- 
kanker beter gezien kan worden en daardoor het  
kankergezwel lokaal, of beter gezegd focaal, behandeld 
kan worden. Onderzoek naar beeldvorming bij  
prostaatkanker richt zich met name op  
de MRI en echografisch onderzoek.  
 

Het onderzoek naar Prostaatkanker wordt  op verschillende manieren benaderd, zoals:  
 

 Kunnen de suikergroepen van prostaat specifiek antigeen (PSA) een specifiekere 
indicatie geven voor prostaatkanker? 

 
 Circulerende en Disseminerende Tumor Cellen  - Veroorzakers van prostaatkanker 

metastasering en mogelijk goede targets voor behandeling? 
 

 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.  

 
  

 



 
 
 

12 
 

-9- 
 
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 waren bereid om hieraan mee te werken.  
In tweede instantie is bij deze patiënten de gehele prostaat verwijderd. 

 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.  
 
Voor een uitgebreidere uiteenzetting over de diverse onderzoeken verwijzen wij naar 
de website van de Stichting Cure for Cancer : www.cureforcancer.nl. 

 
Jaarplan 2017 
 
Voor het jaar 2017 zullen de activiteiten op eenzelfde manier worden voortgezet als de 
voorafgaande jaren. De onderzoeken zoals hiervoor vermeld zullen worden voortgezet. 
Er zullen geen significante wijzigingen plaatsvinden in beleid of samenstelling van 
Bestuur, Comité van Aanbeveling of organisatiecommissie. 
 
 
Begroting 2017 
 
Voor de begroting van een jaar wordt uitgegaan van een realistisch en optimistisch 
scenario. Het Stichtingsbestuur kiest voor een hoogwaardig, maar tegelijkertijd voor een 
sobere en doelmatige opzet van het gala. Uitgangspunt is en blijft het maximeren van de 
inkomsten ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek. Zie bijgevoegde begroting 
2017. 
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De toekomst 
 
Het werk dat wordt verricht door de onderzoekers van Cure for Cancer is niet gericht op 
korte termijn succes. Via het AMC wordt een platform gevormd waar onderzoekers, artsen, 
instituten en industrie op hoog en wetenschappelijk niveau samenwerken. De gasten, 
donateurs en sponsoren van de Stichting Cure for Cancer maken het mogelijk voor partijen 
om dit te realiseren. 
 
Dankzij de steun die de Stichting ontvangt ontstaan nieuwe inzichten, boeken we concrete 
resultaten in onderzoek en komen we ieder jaar een aantal stappen dichterbij om 
uiteindelijk te kunnen streven naar minder ingrijpende behandelingen, een betere 
kwaliteit van leven en effectievere aanpak van prostaat-, blaas- en nierkanker.  
 
We hopen en vertrouwen erop dat onze sponsoren ons in onze doelstelling blijven steunen 
voor nu en in de toekomst. 
 
 

-0-0-0-0- 
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Stichtingsbestuur: 
 
Prof.dr. Jean de la Rosette, voorzitter 
Dr. Theo de Reijke 
Dhr. Jan Kroese 
Dhr. M. van den Heuvel MDR 
 
Comité van Aanbeveling: 
 
Prof.dr. Pilar Laguna 
Mr. Alexander graaf van Limburg Stirum 
Drs. E. Nordholt 
Dhr. Stephan Stokkermans 
Dhr. A. Vermeer 
Dhr. B. Schneider 
Mw. N. Launspach 
Mw. C. van Wezel – Knulst 
Mw. K. Leeser - Weers 
 
Organisatieverantwoordelijke CfC Gala 
Mw. M. Vuijk - Uding 
 
Stichting Cure for Cancer 
Meerewijck 22 
2451 XD Leimuiden 
T. : 0172 764 764 
M.: 06 21 26 12 26 
E. : info@cureforcancer.nl 
 
IBAN NL77 RABO 0152 8060 67 
BTW NL8198.91.678B01 
KvK 3411747 
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BIJLAGE PAGINA 8. 
 
 BEGROTING 2017 
 
Inkomsten            
   Pessimistisch  Realistische Optimistisch    
Tafelverkoop  € 100.000  € 150.000 €   200.000 
Veiling  € 200.000  € 300.000 €   400.000 
Verloting  €   30.000   €  40.000 €     50.000 
Donaties en giften € 270.000  € 310.000 €   350.000    
     
Inkomsten  € 600.000  € 800.000 € 1.000.000    
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Uitgaven 
Inkoop Gala     € 135.000 
 
Kosten Organisatie/ 
Projectmanagement/ 
Secretariaat/Boekhouding/ 
Telefonie/website/Accountant €  55.000 
 
Onderzoeksprojecten  € 400.000 
 
Uitgaven    € 590.000 
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3 Balans per 31 december 2016 

3.1 Activa 

(na resultaatbestemming)   31 december 
2016 

  31 december 
2015 

  € € € € 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Debiteuren 102.235   93.655   
Belastingvorderingen -   2.551   
Overlopende activa 1.121   1.928   

    103.356   98.134 

Liquide middelen   789.143   425.650 

     

Totaal 
  

892.499 
  

523.784 
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3.2 Passiva 

(na resultaatbestemming)   31 december 
2016 

  31 december 
2015 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Continuïteitsreserve 25.000   25.000   
Bestemmingsreserve voor financiering 
onderzoekers 

643.208   222.202   

Overige reserves 51.533   51.533    

  719.741   298.735 

Kortlopende schulden 
        

Andere obligaties en onderhandse 
leningen 

-   3.000   

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 

115.961   118.049   

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

4.047   -   

Overlopende passiva 52.750   104.000   

    172.758   225.049 

Totaal 
  

892.499 
  

523.784 
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4 Staat van baten en lasten over 2016 

  2016 2015 
  € € 

Giften en baten uit eigen fondsenwerving 1.370.441 806.368 
Besteed aan doelstellingen -735.921 -419.740 

Som der exploitatiebaten 634.520 386.628 

Lasten eigen fondsverwerving 157.981 128.658 
Kosten beheer en administratie 56.631 56.012 

Som der exploitatielasten 214.612 184.670 

Exploitatieresultaat 419.908 201.958 

Financiële baten en lasten 
    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 1.120 1.928 

Resultaat 421.028 203.886 

Resultaatbestemming     
Bestemmingsreserve voor financiering onderzoekers 421.028 203.886 

Bestemd resultaat 421.028 203.886 

 
 


