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1 Algemeen 

 

Algemene gegevens 

 

Naam:   Stichting Cure for Cancer 

Adres:   Solitudopad 12 

Postcode:  1096 DR 

Plaats:   Amsterdam 

Email:   info@cureforcancergala.nl 

Website:  www.cureforcancergala.nl 

 

RSIN:   819891678 

KvK-nummer:  34311747 

 
 
 

mailto:info@cureforcancergala.nl
http://www.cureforcancergala.nl/
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2 Bestuursverslag 

 
 
Bestuursverslag 2019 
 

 

Onder voorzitterschap van prof. Dr. Theo de Reijke is 2019 als een van de meest succesvolle jaren in 

het bestaan van de stichting Cure for Cancer afgesloten. De stichting heeft in dit jaar meer 

onderzoekers kunnen ondersteunen dan ooit tevoren. Dit alles werd mogelijk gemaakt door onze 

sponsoren en donoren, die ook op het 11e Cure for Cancer gala, dat op 25 mei 2019 werd gehouden, in 

Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. In 2019 heeft bestuurslid Jan Kroese aangegeven in de loop 

van 2020 zijn bestuurswerk voor de stichting te willen beëindigen. Het bestuur zal in 2020 versterkt 

worden met prof. Dr. Harrie Beerlage, hoofd afdeling Urologie Amsterdam UMC, locatie AMC en 

Olivier Loos, Kolonel der Mariniers, die tijdens het gala van 2020 zullen worden voorgesteld.  

 

Bij het verschijnen van dit bestuursverslag over 2019 is de Coronacrisis uitgebroken. Het gala voor 

2020 is van 25 april verschoven naar 3 oktober 2020 en het bestuur beraadt zich over de vraag of het 

gala überhaupt wel doorgang kan vinden in 2020. Het niet doorgaan van het gala zal grote gevolgen 

hebben voor de financiële positie van de stichting. De stichting beschikt over voldoende reserves 

waardoor de lopende onderzoeken bij het langdurig aanhouden van de crisis gedurende het jaar 2020 

geen gevaar lopen. Het bestuur zal via de website van de stichting actuele informatie geven over de 

stand van zaken. Dit verslag zal verder niet ingaan op de actuele situatie als gevolge van de corona 

crisis omdat het onderstaande het bestuursverslag van 2019 betreft. 

 

De Stichting Cure for Cancer 

 

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. In 2019 heeft de alliantieovereenkomst tussen AMC en VUmc verder vorm gekregen en is 

er één afdeling Urologie binnen de Amsterdam Universitaire Medische Centra (Amsterdam UMC) 

ontstaan. Deze stap maakt het de beide Amsterdamse universitair medische centra mogelijk om in 

gezamenlijkheid hun kerntaken en het wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleidingen verder te 

ontwikkelen. De stichting Cure for Cancer zal voortgaan met het ondersteunen van onderzoekers van 

deze nieuwe afdeling. 
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‘Eredivisie’ 

 

De stichting Cure for Cancer richt zich in toenemende mate op het financieren van onderzoek naar 

nier-, blaas- en prostaatkanker door Nederlandse arts-onderzoekers in (inter)nationaal verband. Dit is 

interessant voor studenten en onderzoekers uit binnen- en buitenland. Sommige daarvan voeren de 

strijd tegen kanker op de werkvloer. Dat zijn onder andere de onderzoekers die zich verder willen 

specialiseren in het onderzoek naar nier-, blaas- en prostaatkanker en waarvan we verwachten dat ze 

een belangrijke rol zullen gaan spelen in het (inter)nationale onderzoek naar kanker.  

De wetenschappelijke publicaties in de afgelopen decennia van de door Cure for Cancer gefinancierde 

onderzoekers heeft ertoe geleid dat het onderzoek in Nederland van internationale betekenis is. Dat 

heeft geleid tot samenwerking met de onderzoekers van ‘The Brady Urological Institute’ in het Johns 

Hopkins ziekenhuis in Baltimore en met het Insel Spital in Bern, Zwitserland.  

 

Hiermee is het Nederlands wetenschappelijk onderzoek doorgedrongen tot de ‘eredivisie’ van het 

wetenschappelijk onderzoek. De stichting Cure for Cancer wil dit soort onderzoek meer ondersteunen, 

zodat de onderzoekers van het Amsterdam UMC hun onderzoek naar kanker en naar de medische 

behandeling van kanker in samenwerking met gerenommeerde internationale oncologische instituten 

kunnen doen. Met het geld van de stichting Cure for Cancer kunnen de onderzoekers dus op het 

hoogste niveau meer kennis van kanker verzamelen, verspreiden en toepassen. 

 

Self supporting 

 

De stichting Cure for Cancer is ANBI geregistreerd en 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. Ons jaarlijks Cure for Cancer 

gala in Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk vormt voor de stichting het belangrijkste moment om 

op een aangename wijze dit doel te realiseren. Zonder de hulp van onze donoren kan de stichting het 

belangrijke wetenschappelijk onderzoek dat zij nu al jaren financiert niet verwezenlijken. Dit jaar zijn 

er weer een aantal particulieren en instellingen geweest die de stichting ook buiten het gala hebben 

ondersteund. Het bestuur is daarom bijzonder dankbaar voor alle steun die de stichting ook dit jaar 

weer heeft mogen ontvangen.  
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De baten van Cure for Cancer 
 
De Stichting Cure for Cancer organiseert een jaarlijks liefdadigheidsgala. Voor dit gala worden aan 
sponsoren tafels aangeboden voor hun gasten. Tevens wordt een veiling georganiseerd in 
samenwerking met veilingmeester Job Ubbens. De gasten kunnen bieden op de kavels en zij 
worden tevens in staat gesteld loten te kopen voor de verloting. Veilingkavels en prijzen voor de 
verloting worden meestal 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.  
 

In 2019 vond het Gala plaats op zaterdag 25 mei 2019 in Grand Hotel Huis ter Duin. Bij het 
feestelijke gala waren ca. 300 gasten aanwezig. Evenals in voorgaande jaren waren er optredens 
van een mooi scala aan artiesten. De productie van de avond was in handen van The Agency. 
Middels de veiling en verloting, samen met de donaties die in het jaar voorafgaand werden 
gedaan, werd een eindresultaat bereikt van € 733.850. 
 
Momentopname  
 
De inkomsten voortvloeiend uit het gala zijn 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 2018 tot en met 
het Gala in mei 2019.  Dat is de periode van juni 2018 tot en met juni 2019. Er is dus sprake van 
een gebroken boekjaar. De jaarcijfers daarentegen hebben betrekking op de periode van 1 januari 
2019 tot en met 31 december 2019 en geven de cijfers weer over een volledig fiscaal boekjaar.  
 
Kostenreductie 
 
Het Bestuur van de Stichting Cure for Cancer heeft er in 2019 op toegezien dat de kosten van het 
gala op eenzelfde niveau bleven als de vorige jaren. 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 en komen 
deze uit op ca. 18% van de galaopbrengst. 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 

De onderzoekers die door de stichting via het AMC Medical Research worden gefinancierd 
worden in de regel voor drie jaar aangesteld en dat maakt dat de verplichting om hen te blijven 
financieren langer doorloopt dan het boekjaar. Het bestuur houdt hierom een behoorlijke 
reserve aan om in geval van tegenvallende inkomsten de onderzoekers blijvend te kunnen 
ondersteunen opdat het uitgevoerde werk niet verloren gaat. Het verrichten van 
wetenschappelijk onderzoek is immers de hoofddoelstelling van de stichting.  

Het bestuur ziet er op toe dat de reserves en de investeringen in onderzoek met elkaar in 
evenwicht blijven. 

Wetenschappelijke Commissie 

 

Het bestuur van Cure for Cancer vindt het belangrijk dat het werk van de wetenschappelijke 

onderzoekers die ondersteuning ontvangen van de stichting in ongeveer drie jaar wordt afgerond. De 

onderzoekers werken niet rechtstreeks voor de stichting, maar voor de hierboven genoemde AMC 

Medical Research organisatie.  
 
Het is daarom dat het bestuur sinds 2019 een wetenschappelijke commissie heeft benoemd die tot taak 

heeft de voortgang van de onderzoeken te monitoren en het bestuur van de stichting hierover 

gedurende het lopende onderzoek te adviseren. 

 

Iedere onderzoeker wordt nu al begeleid door een vertegenwoordiger van de wetenschappelijke staf 

van het Amsterdam UMC of door een promotor, die verantwoordelijk is voor de voortgang en 

kwaliteit van het werk van de promovendus. De wetenschappelijke commissie van de stichting Cure 

for Cancer bestaat uit drie leden met ruime ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. De 

commissie zal een voortgangsrapportage opstellen ten behoeve van het bestuur van de stichting. Op 

basis van deze rapportage wordt besloten een onderzoeker al dan niet te ondersteunen voor een 

volgende periode binnen de taakstellende periode van drie jaar.  

 

De voortgang van het werk van iedere door Cure for Cancer gefinancierde onderzoeker zal per 2020 

toegankelijk worden gemaakt op de website van de stichting. 
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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 en gesponsord 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. 

De sponsoren die een arts-onderzoeker direct ondersteunen, worden tweemaal per jaar 
uitgenodigd voor een bijeenkomst, waarbij de arts-onderzoeker samen met artsen van het 
Amsterdam UMC het onderzoek dat zij ondersteunen nader toelichten.  

In het galaboekje, dat een maand voor 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 door een korte presentatie van de voorzitter van de 
stichting. 
 

Beleggingsbeleid 
 
Het reservekapitaal van de Stichting Cure for Cancer staat op een bedrijfsspaarrekening bij 
Rabobank. Ter beperking van risico’s heeft het bestuur ervoor gekozen om niet extern te 
beleggen. 
 
Bestuur 
 
Het bestuur heeft het bestuurslid Prof. Dr. Theo de Reijke gevraagd om na het gala het 
voorzitterschap van de stichting op zich te nemen. Naast De Reijke maken Jan Kroese en Marcel 
van den Heuvel deel uit van het bestuur. Het bestuur heeft besloten te streven naar vijf 
bestuursleden. Begin 2020 zullen prof. dr. Harrie Beerlage, hoofd afdeling Urologie Amsterdam 
UMC, locatie AMC en Olivier Loos, Kolonel der Mariniers tot het bestuur toetreden. 
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Wijze van benoeming bestuursleden 

Bestuursleden hebben een reguliere zittingstermijn van vier 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 verlenging besloten. De afdeling urologie draagt bij 
aftreden zorg voor opvolging van één van de twee bestuursleden namens het Amsterdam UMC. 
Het zittende bestuur kiest uit de beschikbare kandidaten een nieuw bestuurslid. 
 
Vrijwilligersbeleid 

De stichting bestaat uit een bestuur, een comité van aanbeveling en een organisatiecommissie 
bestaande uit vrijwilligers. Er is één ingehuurde parttime medewerkster. 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, alsook het leveren van 
input voor het programma en de opzet van de avond waarop het gala wordt gehouden. De 
bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
 
Relevante nevenfuncties van het bestuur 
 
Marcel van den Heuvel was in 2019 honorair consul van de republiek Estland, voorzitter van 
Opera Studio Nederland (Amsterdam) en van de stichting Stagecrowd (Haarlem) en 
lid/voorzitter van enkele rekenkamercommissies.  

Jan Kroese is directeur/eigenaar van het retail-makelaarskantoor Kroese Paternotte in 
Amsterdam. 
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Bestedingsbeleid  
 
De hiervoor genoemde baten worden aangewend voor wetenschappelijk onderzoek. Sinds de 
oprichting van de stichting is het aantal onderzoeken uitgebreid van drie naar vijf+ onderzoekers 
in het Amsterdam UMC werkzaam op verschillende projecten.  
 
Zij worden aangesteld via AMC Medical Research voor het verrichten van onderzoek, gefinancierd 
door Cure for Cancer.  
 
Deze onderzoeken zijn gericht op beter en meer onderzoek naar prostaat-, blaas- en nierkanker. 
Gedegen onderzoek gaat gepaard met vele inspanningen waar vaak jaren overheen gaan. Een 
onderzoeker kost circa € 65.000,-- per jaar en heeft gemiddeld drie jaar nodig om het 
onderzoeksproject af te ronden. In enkele gevallen kan het bestuur de onderzoeksperiode 
verlengen. Hiervoor zal de wetenschappelijke commissie een positief advies moeten uitbrengen. 
 
Binnen de stichting is één betaalde kracht voor 0,5FTE aanwezig voor de organisatie van het Cure 
for Cancer Gala, het voeren van het secretariaat, fondsenwerving, 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 behandelen met zo min mogelijke belasting voor de patiënt. 

Alle onderzoeken en door de stichting gefinancierde onderzoekers, als ook hun publicaties 
worden actueel bijgehouden en gepubliceerd op de website van de stichting. 
  
Jaarplan 2020 

Voor het jaar 2020 zullen de activiteiten op eenzelfde manier worden voortgezet als de 
voorafgaande jaren. De onderzoeken zoals hiervoor vermeld zullen worden voortgezet. Kijk op 
de website van de stichting naar de actuele door de stichting gefinancierde onderzoeken.  

Het bestuur zal eind 2019 worden versterkt en vernieuwd. Naar verwachting zal het bestuur 
tijdens het gala in 2020 weer op volle sterkte (inclusief uitbreiding) zijn. 
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Begroting 2020 

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. Het streven is om jaarlijks ca. 750.000 euro te verwerven. Het 
bestuur heeft op pag. 8 een drietal ‘Begrotingsscenario’s 2020 gepresenteerd.  

De toekomst 

Het werk dat wordt verricht door de onderzoekers van Cure for Cancer is niet gericht op korte 
termijn succes. Via het Amsterdam UMC 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.  
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Stichtingsbestuur 
 
Prof. Dr. Theo de Reijke, voorzitter 
Jan Kroese (aftredend per 25 april 2020) 
Marcel van den Heuvel MDR 
 

Nieuw aan te treden bestuursleden (per 25 april 2020) 
Prof. Dr. Harrie Beerlage 
Olivier Loos 
 
Bestuursadviseurs 
Prof. Dr. Ton van Leeuwen 
 
Comité van Aanbeveling 
Mr. Alexander graaf van Limburg Stirum 
Drs. Eric Nordholt 
Stephan Stokkermans 
Caroline van Wezel – Knulst 
Kitty Leeser – Weers 

Joost van Damme 

 

Directeur fondsenwerving en gala-organisatie 

Nelleke Launspach  

 
Stichting Cure for Cancer 
Postadres:  
Solitudopad 12 
1096 DR Amsterdam 
 
Secretariaat:  
M.: 06 21 26 12 26 | 06 53 13 96 36 
E. : info@cureforcancer.nl 
 
IBAN NL77 RABO 0152 8060 67 
BTW NL8198.91.678B01 
KvK 3411747 
 
De Stichting Cure for Cancer is volledig financieel afhankelijk van baten uit giften, schenkingen 
en sponsoring. De stichting heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling) en voldoet 
aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan het toekennen hiervan. 
 

 

mailto:info@cureforcancer.nl
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BIJLAGE PAGINA 8 
 

Begrotingscenario’s 2020 
 
Inkomsten     Realistisch       
       
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  € 750.000  € 1.000.000    
 
 
 
Uitgaven 
 
Inkoop Gala      € 140.000 
 
Kosten Organisatie/ 
Projectmanagement/ 
Secretariaat/Boekhouding/ 
Telefonie/website/Accountant  €   60.000 
 
Onderzoeksprojecten   € 400.000 
 
Uitgaven     € 600.000 
 
Reservering t.b.v. onderzoekers  -  150.000 
       
      € 750.000 
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3 Balans per 31 december 2019 

3.1  Activa 

(na resultaatbestemming)   31 december 
2019 

  31 december 
2018 

  € € € € 

Vaste activa 
        

Materiële vaste activa   2.658   1.788 

Vlottende activa 
        

Vorderingen 
        

Handelsdebiteuren 31.342   5.739   
Belastingvorderingen 10.487   14.802   
Overlopende activa 6.227   45.262   

    48.056   65.803 

Liquide middelen   403.219   627.838 

     

Totaal 
  

453.933 
  

695.429 
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3.2 Passiva 

(na resultaatbestemming)   31 december 
2019 

  31 december 
2018 

  € € € € 

Eigen vermogen 
        

Continuïteitsreserve 25.000   25.000   
Bestemmingsreserve voor financiering 
onderzoekers 

363.282   493.185   

 

  388.282   518.185 

Kortlopende schulden 
        

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 

24.564   315   

Overlopende passiva 41.087   176.929   

    65.651   177.244 

Totaal 
  

453.933 
  

695.429 
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4 Staat van baten en lasten over 2019 

   2019 2018 

   € € 

Baten van particulieren en bedrijven  607.052 537.169 

Besteed aan doelstellingen  -527.176 -571.447 

Som der exploitatiebaten 
 

79.876 -34.278 

Lasten eigen fondsverwerving  147.662 121.747 

Afschrijvingen en waardeverminderingen 
     

Afschrijvingen materiële vaste activa  623 58 

       

Kosten beheer en administratie  61.494 79.145 

Som der exploitatielasten 
 

209.779 200.950 

Resultaat 
 

-129.903 -235.228 

Resultaatbestemming      
Bestemmingsreserve voor financiering onderzoekers  -129.903 -183.695 

Overige reserves  - -51.533 

Bestemd resultaat 
 

-129.903 -235.228 

 

 

 


