Jaarverslag 2018

Samen komen we steeds dichterbij

Inhoudsopgave
Voorwoord

4

ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 2018

6

1.1 Doelbesteding		

7

1.1.1

Minder kanker

9

1.1.2

Onderzoek

11

1.1.3

Betere kwaliteit van leven

13

1.1.4

Patiëntenparticipatie

15

1.2 Werving

19

32

2.1

KWF Kankerbestrijding

33

2.2

Organisatie

34

2.3

Medewerkers

35

2.4

Bestuur en Management Team

37

2.5

Raad van Toezicht

39

2.6

Adviesraad en -commissies

42

2.7

Vrijwilligers

44

2.8

Verantwoordingsverklaring

45

1.2.1

Donateurs

1.2.2

Vrijwilligers

21

1.2.3

Grote Gevers & Partners

22

3.1

Hoe wordt de geef-euro besteed?

48

1.2.4

Acties

23

3.2

Kosten- en bestedingspercentage baten

49

1.2.5

Pink Ribbon

23

3.3

Toelichting op kosten

49

1.2.6

Database marketing

23

3.4

Reserves en vermogen

50

25

3.5

Beleggingen

51

1.3 Corporate Affairs

20

2. ORGANISATIE & BESTUUR

3. FINANCIËLE VERANTWOORDING		

47

1.3.1

Corporate Communicatie

26

3.6

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

52

1.3.2

Public Affairs

29

3.7

Risico’s en onzekerheden

52

30

3.8

Verklaring saldo begroting 2019

53

1.4 Financiën & Operatie

4. JAARREKENING 2018

54

5. OVERIGE GEGEVENS

106

Managementsamenvatting jaarverslag 2018
Voor KWF Kankerbestrijding was 2018 een jaar met bijzondere mijlpalen.

Doelbesteding
• Een besteding van ruim € 137 miljoen aan onze
missiedoelen: minder kanker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten.
• Binnen het Programma Onderzoek & Implementatie
zijn 130 oncologische onderzoeksprojecten
gehonoreerd voor de som van ruim € 69 miljoen.
• Op 5 februari 2018 werd Oncode Institute feestelijk
door H.M. Koningin Máxima geopend. Daarin
komt de top van het Nederlandse fundamentele
kankeronderzoek samen om versneld de code van
kanker te kraken.
• Het preventieakkoord tussen de overheid en
maatschappelijke partners brengt een Rookvrije
Generatie dichterbij.
• In juni 2018 vierde kanker.nl haar 5-jarig bestaan
samen met de gebruikers, initiatiefnemers,

Werving
• Ruim € 147 miljoen aan opgehaalde euro’s die
KWF kan besteden aan haar doelen. Mede
dankzij donateurs, erflaters, vrijwilligers, grote
gevers, loterijspelers, particuliere actievoerders
en bedrijfsacties.
• In mei 2018 vierden we dat in Alphen aan de Rijn
de 200e SamenLoop voor Hoop plaatsvond.
• In augustus bracht Maarten van der Weijden
heel het land in vervoering met zijn poging de
Elfstedentocht te zwemmen. Zijn actie leverde
ruim € 5 miljoen op voor kankeronderzoek.
• Eind december 2018 vormden een recordaantal
lampionnen een hart van liefde, kracht en groot
gemis bij Paleis Soestdijk. Mensen uit het hele
land doneerden online een lampion voor een
dierbare die is geraakt door kanker.

Corporate Affairs
• We introduceerden ‘Vraag Vandaag’; een online,
live programma over ontwikkelingen op het gebied
van kankerbestrijding en over de impact die de ziekte
heeft. In elke uitzending stond een bepaald thema
centraal, zoals zonnen, borstkanker en late gevolgen
bij kanker.
• KWF lobbyt (inter)nationaal voor o.a. een rookvrije
samenleving en toegankelijkheid van dure
geneesmiddelen. Als voorzitter van de ECL Access to
Medicine Task Force lanceerden we het whitepaper
‘Lets talk access!’.
Onze dank gaat uit naar onze donateurs, onze
vrijwilligers, de onderzoekers, de beoordelingscommissies, de PACO-leden, ons personeel en
alle samenwerkingspartijen!

vrijwilligers en andere samenwerkingspartijen.
Dit jubileumjaar ging gepaard met de livegang
van de vernieuwde website in september.

Verdeling baten fondsenwerving 2018
2€

83%
0%
3%
3%
7%

4%
3%
7%
17%

Grote gevers
Beleggingen
Collecteopbrengst & vrijwilligers
Acties van derden

Donaties en giften 32%

27%

Nalatenschappen

Subsidies
Acties
Bedrijven en samenwerking
KWF loterij

17%

Jaarverslag | 3

Voorwoord
KWF Kankerbestrijding streeft naar
een wereld waarin minder mensen
kanker krijgen, de genezingskansen
stijgen en de kwaliteit van leven
voor patiënten met en na kanker
verbetert. Deze missiedoelen laten
zich kernachtig samenvatten als
‘minder kanker, meer genezing en
betere kwaliteit van leven’. Ze vormen
al jaren een stabiele fundering onder
het werk van KWF. Ook nu sinds 1 juni
2018 de dagelijkse leiding in handen
is van een nieuwe directie: Johan van
de Gronden en Fred Falkenburg.
Na hun eerste maanden blikken ze
trots terug en vooruit.

Eerste indrukken
Johan van de Gronden: “We waren toen nog niet eens
officieel aangetreden, maar ik zal een regenachtige
avond in mei waarop vanuit Alkmaar live de tv-show
werd uitgezonden, niet licht vergeten. Het water
kwam met bakken uit de hemel, maar de KWF-crew die ik toen nog amper kende - bleef kalm en schakelde
onverstoorbaar over naar plan B. Dat schept meteen
vertrouwen. Op zo’n moment voel je je bevoorrecht dat
je leiding mag geven aan zo’n professionele organisatie.
Hoe bijzonder de maatschappelijke betrokkenheid
rondom kanker is, merkte ik bovendien tijdens de
Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden.
Ik heb net als miljoenen Nederlanders met stijgende
verbazing vastgesteld hoe lang hij het volhield. Toen
Maarten op zondag nóg in het water lag, zag ik wat
zijn actie teweegbracht. Niet alleen in Friesland,

Een goed voorbeeld daarvan is de Nobelprijs die is
uitgereikt voor het fundamentele onderzoek dat
jaren geleden is verricht en nu heeft geleid tot
immunotherapie bij kanker. Daarom is het zo belangrijk
dat KWF zowel klinisch als basaal wetenschappelijk
onderzoek steunt. We verwachten veel van Oncode, het
onderzoeksinstituut dat in 2018 met steun van KWF tot
wasdom is gekomen. Daarin wordt aan de ene kant met
een open, vernieuwende blik onderzoek verricht en aan
de andere kant toepassing daarvan centraal gesteld.
Die combinatie moet leiden tot een groot arsenaal
aan mogelijkheden.”

maar in héél Nederland. Die collectiviteit, daar krijg
je vleugels van. Kanker mag dan de eerste doodsoorzaak in Nederland zijn, de maatschappelijke
vastberadenheid om er samen iets aan te doen is
enorm. Dat is ook de kracht van KWF. Met een
achterban van bijna 1 miljoen donateurs en 100.000
vrijwilligers, hebben wij zoveel schouders om op
te staan.”

Tegelijkertijd bespeur ik ook iets geks. We zijn in
Nederland steengoed in onderzoek én we zijn een
handelsvolkje dat moeilijk is te verslaan. Toch zie ik
de onderzoeksexcellentie van Nederland onvoldoende
vertaald in ondernemingskracht. De snelheid waarmee
nieuwe wetenschappelijke inzichten hun weg vinden
naar praktische toepassingen voor de patiënt, dat
duurt mij vaak te lang. Ik zal niet zomaar zeggen dat
we die termijn even gaan halveren, maar we hebben
wel een gierende ambitie om nieuwe inzichten sneller
te vertalen naar innovatieve geneesmiddelen en
behandelmethoden.”

Impact voor de patiënt
Fred Falkenburg: “Wat de patiënt in 2018 heeft
gemerkt van het werk van KWF? Er zijn nieuwe
behandelingen ontwikkeld en in de kliniek gebracht,
richtlijnen gemaakt en testen ontwikkeld. Dit zijn
veranderingen die je in 2018 ziet, maar het gevolg
van inspanningen die jaren daarvoor zijn gedaan.

Johan van de Gronden: “Als ik met jonge onderzoekers
praat, proef ik de pioniersgeest. Ze willen bijna
allemaal bijdragen aan doorbraken in een vakgebied
dat de laatste jaren in een stroomversnelling is geraakt.

Ambitie 2030
Fred Falkenburg: “Initiatieven die we nu nemen, zullen
vaak voor de patiënt pas over een paar jaar merkbaar
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Voorwoord

zijn. Dat is het perspectief van Ambitie 2030, een
traject dat we vorig jaar met de organisatie en onze
stakeholders hebben ingezet. Wat moeten we nú doen
om in de toekomst maximaal effect te hebben? We
zitten in een veranderende wereld. Hoe gaat die
eruitzien en welke spelers zitten daarin? Neem de snelle
ontwikkeling van geneesmiddelen: hoe kunnen we in
de toekomst geneesmiddelen blijven ontwikkelen die
effectiever zijn, minder bijwerkingen hebben, meer op
de individuele patiënt zijn gericht, sneller toepasbaar
worden en toch betaalbaar blijven? Dat vraagt om
nieuwe initiatieven en vermogen om je telkens aan te
passen. Het is een vraagstuk dat we niet alleen kunnen
oplossen, maar we kunnen wel met de wereld om ons
heen samen zoeken naar de mogelijkheden.”
Johan van de Gronden: “Met Ambitie 2030 hebben we
de spreekwoordelijke ramen wijd opengezet. KWF
kan alleen maar excelleren als het grote oren heeft
en luistert naar wat er leeft in de maatschappij. Wat
ik in mijn eerste maanden hier heb gezien, is dat
KWF op z’n best is als het zichzelf klein maakt en de
samenwerking zoekt met anderen. Neem de Alliantie
Nederland Rookvrij, gestart als een initiatief van KWF,
de Hartstichting en het Longfonds en nu uitgegroeid
tot een maatschappelijke beweging van meer dan 150
partijen. We staan met z’n allen voor een fenomenale
uitdaging: minder kanker, meer genezing en betere
kwaliteit van leven. Dan sla je alleen een deuk in een
pakje boter als je de samenleving mobiliseert langs een
breed en divers front. Het is werkelijk een voorrecht om
daar een steentje aan te mogen bijdragen.”

Fred Falkenburg en Johan van de Gronden
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1.1 Doelbesteding
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Activiteiten en Resultaten 2018

1.1 Doelbesteding
€
Meer, minder, beter
KWF spant zich in voor drie zogenoemde
missiedoelen: we willen dat minder mensen
kanker krijgen, meer mensen genezen en dat
de kwaliteit van leven van een patiënt zo goed
mogelijk is, tijdens en na de ziekte. Aan deze
missiedoelen wordt primair gewerkt binnen
de afdeling Doelbesteding.

38

minder

€

kanker

Kankeronderzoek
financieren
en faciliteren

Inzet geworven
fondsen voor
realisatie
2012019
8
missiedoelen
KWF
Kankerbestrijding

€
€

meer

genezing

Beïnvloeden van beleid

betere kwaliteit €
38

van leven

2012019
8
Delen van kennis
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1.1.1 Minder Kanker
De bestrijding van kanker begint met
voorkomen dat mensen de ziekte
krijgen. Team Minder Kanker zet
beleidsbeïnvloeding, kennisdeling en
onderzoek in om het aantal gevallen
van kanker terug te dringen door
blootstelling aan leefstijl gerelateerde
factoren te beperken. Zo’n 35% van
de kankergevallen komt door een
bepaalde leefstijl, met tabaksrook
en uv-straling als de twee grootste
vermijdbare risicofactoren. Die

Roken
Ruim de helft van de mensen die blijft roken, sterft aan
de gevolgen daarvan. Veelal door kanker. In de Alliantie
Nederland Rookvrij (ANR) bundelt KWF haar krachten
met de Hartstichting en het Longfonds. Samen streven
we naar een samenleving waarin niemand meer
(over)lijdt door de gevolgen van roken. Een Nederland
waarin ‘rookvrij’ in alle lagen van de bevolking de norm
is. We werken op twee manieren aan een afname van
het aantal rokers: voorkomen dat er nieuwe rokers
komen en de huidige rokers helpen met stoppen.
Rookvrije Generatie
Het is belangrijk om kinderen rookvrij te laten
opgroeien. Elke week raken honderden kinderen
verslaafd aan roken in Nederland. De ANR zet
daarom in op een Rookvrije Generatie, om te
voorkomen dat kinderen gaan roken.

onderwerpen nemen daarom een
centrale plaats in binnen dit team.

minder

kanker

Het verwerven van maatschappelijk draagvlak voor
tabaksontmoediging en het mobiliseren van zoveel
mogelijk stakeholders staan centraal in de strategie
van de Rookvrije Generatie. Steeds meer gemeenten,
zorginstellingen, scholen, sportverenigingen,
speeltuinen en bedrijven sluiten zich aan en maken
(kind)omgevingen rookvrij. Men kan ook zelf aan de
slag met de tips, stappenplannen en inspirerende
voorbeelden op www.rookvrijegeneratie.nl
In 2018 realiseerden we met de Rookvrije Generatie
de volgende concrete mijlpalen:
• Nadat het kabinet de Rookvrije Generatie al had
opgenomen in het regeerakkoord, is het in 2018
doorvertaald naar het Preventieakkoord waarin

•
•
•
•

maatschappelijke partijen (waaronder KWF, ANR en
partners) zich hebben gecommitteerd aan het
realiseren van een Rookvrije Generatie.
Het aantal actieve gemeenten op weg naar een
Rookvrije Generatie is gegroeid naar 70.
Groningen kreeg als eerste gemeente in Nederland
rookvrije zones in de publieke ruimte.
Het aantal rookvrije sportclubs steeg naar ruim 800.
Het platform rookvrij kinderspel is een succes. Eind
november is al ruim 50.000 keer getekend voor
een rookvrije locatie (speeltuin, sportvereniging of
schoolplein).

Aangifte tabaksindustrie
KWF sloot zich in 2017 aan bij de aangifte tegen de
tabaksindustrie. Een zaak die was gestart door Anne
Marie van Veen (longkankerpatiënt en moeder van vier
kinderen) en draaide rond de bescherming van kinderen
tegen de ‘sjoemelsigaret’. In 2018 groeide de steun voor
deze zaak explosief. Tientallen partijen sloten zich bij deze
zaak aan, zoals artsen, GGD’s, verslavingsinstellingen,
ziekenhuizen, scholen en gemeentes. Deze unieke
zaak was wekelijks in de publiciteit en kende daardoor
zowel nationaal als internationaal grote bekendheid.
Dit droeg bij aan het publieke beeld dat de praktijken
van de tabaksindustrie niet normaal zijn. Uit onderzoek
van Kantar Public (mei 2018) in opdracht van KWF bleek
dat een ruime meerderheid (61%) van de Nederlandse
bevolking het goed vindt dat de tabaksindustrie ter
verantwoording wordt geroepen. Het Hof in Den Haag
besloot in december dat er geen strafzaak komt tegen
de tabaksindustrie. Met de brede steun voor deze zaak
is wel een onomkeerbare maatschappelijke beweging in
gang gezet.
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Andere 2018-mijlpalen op het dossier Roken
• Kruidvat, Trekpleister, Lidl, KLM en Transavia
kondigen aan geen tabak meer te verkopen.
• ABP en Robeco kondigen aan te stoppen met
beleggen in tabak.
• De 5e editie van Stoptober is wederom succesvol,
met meer dan 50.000 geregistreerde deelnemers.
• Relevant beleidsonderzoek op het gebied van
tabak wordt gestimuleerd via een gezamenlijke
onderzoeksoproep vanuit KWF, Hartstichting en
Longfonds. Voor de onderzoeksoproep stellen de
gezondheidsfondsen € 1.360.000 beschikbaar.
In 2019 wordt bekend welke beleidsonderzoeken
worden gefinancierd.
Ook internationaal werkt KWF samen met anderen
op weg naar een rookvrije samenleving. Dit gebeurt
onder meer via het SmokeFreePartnership. KWF levert
de vice-voorzitter van het bestuur van het SFP, zie ook:
https://smokefreepartnership.eu/about-us
Zonnen
Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in
Nederland, met meer dan 55.000 gevallen per jaar. In
de meeste gevallen is overmatige blootstelling aan uvstraling de boosdoener. Vooral schade door uv-straling
in de jeugd is een grote risicofactor voor het krijgen
van huidkanker. Preventie van huidkanker begint dan
ook bij het beschermen van kinderen tegen uv-straling,
zowel afkomstig van de zon als van zonnebanken.
Smeren, kleren, weren
Met onze online publiekscampagne ‘Smeren, kleren,
weren’ laten we zien dat kinderen vaker in de zon

zijn dan je denkt en dat het eenvoudig is om jezelf én
kinderen te beschermen: door te smeren, kleren of
weren. De doelgroep van de campagne bestaat uit
ouders en verzorgers in de leeftijd van 30-50 jaar,
omdat het doel van de campagne is om kinderen te
beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon.
Campagne op maat
De campagne werd (grotendeels) gekoppeld aan de
zonkracht via een geautomatiseerd proces. Zodra
de zon scheen, werd de campagne geactiveerd en
de boodschap via verschillende online kanalen
verspreid onder de doelgroep. Hierdoor zijn de
resultaten nauwlettend gemonitord en is de
campagne continu geoptimaliseerd.

won een internationale award: de Google Global Partner
Summit Award, die is uitgereikt aan onze mediapartner
Maxlead in San Francisco. We zijn enorm trots op
deze prijs. Bij KWF vinden we innovatie belangrijk en
we willen inspelen op de nieuwste ontwikkelingen.
Relevante content op het juiste moment wordt niet
alleen goed gewaardeerd, het is ook kostenefficiënt
en dat is van groot belang bij ons werk.
Slim met de zon
Het online lespakket ‘Slim met de Zon’ maakt kinderen
op een vrolijke en verrassende manier bewust van
bescherming tegen de zon. Dit online lespakket is
geschikt voor alle groepen van het onderwijs.
Voor iedere bouw zijn er op maat gemaakte lessen.

Een deel van de campagne bestond uit interactieve

In 2018 realiseerden we met Slim met de zon

banners. Door deze op provincieniveau te koppelen
aan actuele weersinformatie werd de juiste boodschap
op het juiste moment overgebracht. Was de zonkracht
hoog in een bepaalde provincie? Dan werd de advertentie
getoond. De doelgroep werd bij het zien van de banner
gevraagd om spelletjes te spelen waarbij ze kinderen
konden beschermen tegen de zon, bijvoorbeeld door
een hoedje op het hoofd te ‘swipen’, de huid in te smeren
of een parasol te plaatsen. De uitlevering van de
banners werd verhoogd op websites waar mensen
meer waren geneigd om het spelletje te spelen. Uiteindelijk zijn er met deze campagne meer dan 4
miljoen unieke gebruikers bereikt (26 sec. gemiddelde
interactietijd). De bekendheid van ‘smeren, kleren,
weren’ werd bovendien verhoogd van 18,2% naar 30%.

de volgende mijlpalen:
• Van 7 mei 2018 tot 7 juni 2018 heeft KWF een
kleine campagne gelanceerd om het lespakket voor
basisscholen extra onder de aandacht te brengen.
Het lespakket was getarget op basisschooldocenten
via Facebook en LinkedIn.
• Aan het einde van het schooljaar 2017- 2018 maakten
650 (10%) basisscholen in Nederland gebruik van
het pakket Slim met de Zon.
• Bovendien had toen 30% van de basisscholen een
beleid op het gebied van zonbescherming.
• Zo’n 1.000 basisscholen hebben ruim 1200 weerposters
aangevraagd. Op de weerposter staan de temperatuur,
het weertype, de zonkracht, en of je je moet
beschermen tegen de zon.
• Dermatologen verzorgden op aanvraag 35 gastlessen
op basisscholen.

Deze display-inzet in de campagne voor Slim in de Zon
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Andere 2018-mijlpalen op het dossier Zonnen
• Op twee momenten in het jaar (wintersport,
zomer) zijn er PR-acties uitgevoerd op het gebied
van zonbescherming ter preventie van huidkanker.
Op deze momenten hebben drie van de vier landelijke
mediakanalen (radio, tv, online en print) onze
boodschap overgenomen.
• Het ministerie van VWS heeft een vraag neergelegd bij
het RIVM, KWF en andere stakeholders voor het
opstellen van een zonkrachtactieplan. Dit werken we
in 2019 verder uit samen met onze stakeholders.
• In 2018 is er een inventarisatie gedaan van
(Nederlandse) onderzoeken op het gebied van
zonbescherming en huidkankerpreventie en welke
partijen dit uitvoeren. Daarbij is extra aandacht
gegeven aan onderzoekers over de verschillende
onderzoeksmogelijkheden bij KWF.
• De lancering van de KWF UV-radar: een app waarmee
de gebruiker een persoonlijk zonbeschermingsadvies
krijgt op basis van zijn/haar huidtype en locatie.
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1.1.2 Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek kan
voor belangrijke nieuwe doorbraken
zorgen. Dankzij jarenlange
investeringen in wetenschappelijk

Programma Onderzoek & Implementatie
Het Programma Onderzoek & Implementatie (PO&I)
is het financieringsprogramma van KWF dat erop
is gericht om resultaten uit wetenschappelijk
onderzoek sneller te kunnen vertalen naar
toepassingen voor patiënten.

onderzoek is veel kennis beschikbaar
gekomen over wat kanker is, hoe het
ontstaat en hoe het zich ontwikkelt.
Daardoor is het mogelijk om kanker
steeds eerder op te sporen en beter
te behandelen. Team Onderzoek zorgt
ervoor dat donaties terechtkomen
bij hoogstaand wetenschappelijk
kankeronderzoek dat bijdraagt aan de
drie missiedoelen van KWF.

De belangrijkste principes achter deze versnelling zijn:
• onderzoekers vanaf het begin laten nadenken over
de doorontwikkeling van hun onderzoeksresultaten;
• een flexibele financieringsstructuur die ruimte
biedt voor continueringsopties bij veelbelovende
resultaten en discontinueringsopties bij een
veranderd perspectief;
• samen met onderzoekers kansen en knelpunten
vroegtijdig benutten dan wel aanpakken.

Binnen KWF zijn twee beoordelingscommissies
verantwoordelijk voor de beoordeling van ingediende
projectvoorstellen:
• De commissie Exploratie onder voorzitterschap van
prof. dr. Liesbeth de Vries beoordeelt projectvoorstellen
in de vroegste onderzoeksfases (fundamenteel
onderzoek). In 2018 honoreerde deze commissie
59 onderzoeksprojecten (ruim € 32 miljoen).
• De commissie Ontwikkeling en Implementatie onder
voorzitterschap van prof. dr. Stefan Sleijfer beoordeelt
projectvoorstellen die zijn gericht op het vertalen
van vroege ontdekkingen naar praktische
toepassingen voor de patiënt, zoals nieuwe
behandelingen. In 2018 honoreerde deze commissie
71 onderzoeksprojecten (€ 37 miljoen).

Bestedingen
In 2018 werden drie financieringsronden afgerond
binnen PO&I; call 2017-II, call 2018-I en call 2018-II. In zulke
calls kunnen onderzoekers hun onderzoeksvoorstellen
indienen in het KWF Grant Management System,
waarna deze via een uitgebreid beoordelingsproces door
externe referenten en onze beoordelingscommissies
worden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit,
haalbaarheid en relevantie voor de preventie en
bestrijding van kanker. De opbouw en filosofie van de
beoordelingscommissies komt uitgebreid aan bod onder
de paragraaf Commissies en Raden op pag. 45.
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Nieuwe onderzoeken
In totaal werden in 2018 130 onderzoeksprojecten gehonoreerd binnen het PO&I, voor de som van € 69 miljoen, en
daarnaast vier projecten binnen de calls Infrastructurele Initiatieven en Implementatieprojecten (bijna € 8 miljoen).
De complete bestedingsoverzichten zijn te vinden op onze website (2017-II, 2018-I en 2018-II). De toegekende
projecten bestrijken het complete gebied van de kankerbestrijding: verbeterde diagnostiek, verfijning van operatieen bestralingstechnieken, nieuwe toepassingen van immunotherapie en betere nazorg komen allemaal aan bod.
We lichten een aantal interessante ontwikkelingen op onderzoeksgebied uit.

Immunotherapie
Immunotherapie is een van de grootste doorbraken in kankeronderzoek van de afgelopen
jaren. Het idee dat het immuunsysteem van een patiënt kanker kan aanpakken bestaat
al langer, maar vertaling naar een behandeling leek lange tijd onmogelijk.
De ontwikkelingen zitten nu echter in een stroomversnelling, met de eerste
behandelde patiënten én de Nobelprijs voor Geneeskunde 2018 als bewijs.
Als jonge, talentvolle onderzoeker werkte dr. Andrea van Elsas eind jaren ’90 samen
met Nobelprijswinnaar James Allison. Dat deed hij met een speciale beurs, een
KWF-fellowship. Op onze website vertelt hij over dit pionierswerk.
Ook in de jaren daarna financierde KWF veel projecten op het gebied van immunotherapie.
In 2018 kende KWF ruim € 11 miljoen toe aan twintig projecten op het gebied van
immunotherapie. Deze projecten dragen bij aan de behandeling van vele vormen van
kanker. Daarbij gaat het zowel om de zoektocht naar nieuwe en betere behandelingen,
als om fundamentele studies naar de interactie tussen tumoren en het immuunsysteem.
Ook de belangrijke vraag waarom immunotherapie voor sommige patiënten goed werkt,
maar nog niet voor iedereen, krijgt aandacht in deze studies.

Protonenbestraling
Naast de ‘traditionele’ bestraling met fotonen (pakketjes energie) is bestraling met
protonen (deeltjes) in opmars. De eigenschappen van protonen maken het mogelijk
om de stralingsdosis veel gerichter in de tumor zelf af te geven, met minder schade voor
het omringende gezonde weefsel. Daardoor draagt protonenbestraling de belofte van
gerichter bestralen – en dus minder bijwerkingen – met zich mee, voor bepaalde vormen
van kanker. In 2018 openden de eerste Nederlandse protonencentra hun deuren in
Groningen en Delft. Maastricht volgde begin 2019.
KWF kende in 2018 € 5,7 miljoen toe aan vier projecten, waarmee onderzoekers in
deze centra protonentherapie verder kunnen optimaliseren.

Kwaliteit van leven & zorg
Steeds meer mensen leven langer met kanker, of genezen van kanker. Daarmee wordt
de kwaliteit van leven tijdens en na de behandeling van kanker steeds belangrijker.
KWF kende in 2018 ruim € 9 miljoen toe aan 21 onderzoeksprojecten waarin de
kwaliteit van leven van patiënten centraal staat. Meer informatie over onderzoek
naar kwaliteit van leven staat op deze overzichtspagina op onze website.

Kinderen & jongvolwassenen met kanker
Op 5 juni 2018 werd het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht
geopend. In dit instituut komt alle hoog complexe zorg en research voor kinderen
met kanker bij elkaar. KWF honoreerde in 2018 zeven onderzoeken in het Prinses
Máxima Centrum, waarmee een bedrag van ruim € 3 miljoen is gemoeid. Het gaat
zowel om fundamentele onderzoeksprojecten naar het ontstaan van kinderkanker,
als onderzoeken naar betere behandelingen en het voorkomen van bijwerkingen die
jaren na de behandeling nog kunnen optreden.
Naast de onderzoeken in het Prinses Máxima Centrum, kende KWF in 2018 ook
financiering toe aan twee onderzoeksprojecten in het AMC. Beide onderzoeken zijn
gericht op het verkrijgen van een beter inzicht in neuroblastomen bij kinderen.
Een patiëntengroep die nog niet goed in kaart is gebracht, zijn jongvolwassenen met
kanker in de leeftijdscategorie 18-35 jaar. Zij worden vaak op dezelfde wijze behandeld
als oudere patiënten. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat de eigenschappen
van tumoren op deze leeftijd wezenlijk verschillen en dus een andere behandeling
behoeven.
KWF stelt een bedrag van € 2,7 miljoen beschikbaar voor een groot, nationaal project
waarin bijvoorbeeld een biobank met weefsel van deze patiënten wordt opgezet. Dat
moet onderzoekers nog jarenlang in staat stellen om onderzoek te kunnen doen en zo
de behandeling voor deze leeftijdsgroep meer toe te spitsen op hun situatie.
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Onderzoekssamenwerkingen
Instellingsfinanciering Nederlands Kanker Instituut
De band tussen KWF en het Nederlands Kanker Instituut
(NKI) is sterk en gaat terug tot 1951. Naast financiering
van onderzoeksprojecten verstrekt KWF ook een
instellingsfinanciering: een bedrag dat neerkomt op
14% van de jaarlijkse opbrengsten van KWF (met een
maximum van € 16,1 miljoen). Het NKI is door de jaren
heen uitgegroeid tot een oncologisch topinstituut,
nationaal en internationaal, vanwege de combinatie
van excellent onderzoek en hoogwaardige patiëntenzorg in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL).
KWF ziet op essentiële gebieden binnen het
(inter)nationale kankeronderzoek een voortrekkersrol
voor het NKI weggelegd. Naast het doen van excellent
kankeronderzoek is dat bijvoorbeeld het naar de
patiënt brengen van nieuwe vindingen, het verbeteren
van de toegankelijkheid tot onderzoeksdata en
nieuwe behandelingen, het opzetten van een lobby
of het toepassen van nieuwe technieken.
Een greep uit diverse onderzoeksmijlpalen in 2018:
• Meer patiënten hebben baat bij immuuntherapie
als die eerder in de ziekte en behandeling wordt
ingezet. Zo blijkt uit klinische studies onder
patiënten met melanoom en darmkanker.
• Het AVL bestraalde in 2018 de eerste patiënt
met de MR-Linac, een bestralingsapparaat
waarin een MRI-scanner is geïntegreerd voor
nog nauwkeurigere bestraling.

• Vrouwen met nieuw-gediagnosticeerde eierstokkanker blijken drie jaar langer ziektevrij te leven
als ze na hun operatie en chemokuur een aanvullende
onderhoudskuur krijgen met het medicijn olaparib,
zo liet een internationale patiëntenstudie zien.
• Een operatie waarbij een deel van de endeldarm
wordt verwijderd, blijkt bij de behandeling van
endeldarmkanker niet altijd nodig. Deze bevinding
kan patiënten een operatie besparen en hun
kwaliteit van leven ten goede komen.
• In de DRUP-trial zijn de eerste successen geboekt.
In deze studie wordt onderzocht of medicijnen
die voor een bepaalde tumorvorm zijn ontwikkeld,
ook goed kunnen werken bij anderen vormen van
kanker. Zo worden de medicijnen breder toepasbaar.
• Resistentie tegen medicijnen is een groot struikelblok
bij de behandeling van kanker. Fundamenteel en

het bedrijfsleven € 15 miljoen uit voor veelbelovende
immunologische onderzoeken. De onderzoeken moeten
de werking van het menselijke afweersysteem verder
ontrafelen. Het doel is om uiteenlopende ziektes waarbij
het afweersysteem is ontregeld, zoals bij kanker, reuma
en MS, beter te begrijpen en te bestrijden. Niet eerder
werd er in Nederland zo breed ziekte-overstijgend
samengewerkt in onderzoeken naar het afweersysteem.
De drie toegekende onderzoeken zijn eind 2018 van start
gegaan. KWF draagt € 450.000 bij aan de onderzoeken.

vroeg-klinisch onderzoek liet zien hoe resistente
cellen in een tumor gericht kunnen worden bestreden.
• In 2018 is het onderzoeksprogramma van het NKI door
een internationaal team van deskundigen onder
leiding van Nobelprijswinnaar prof. Harold Varmus
bezocht. Het team concludeerde dat “our committee
has emerged from its task with enormous respect for
the quality and scope of research conducted by the NKI”.

negentien landen. Om Europese samenwerking te
bevorderen en onderzoekfinancieringsprogramma’s beter
op elkaar af te stemmen, organiseert TRANSCAN jaarlijks
een onderzoekscall op een bepaald thema. De deelnemende
landen brengen gezamenlijk de financiering bijeen.

SGF-call Afweer in Balans
De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), waarin
twintig gezondheidsfondsen - waaronder KWF de krachten hebben gebundeld, trekken samen met
Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland),
de Nederlandse Vereniging voor Immunologie en

TRANSCAN
KWF trok in 2018 € 1,3 miljoen uit voor vier onderzoeksprojecten binnen het European Research Area Network
on Translational Cancer Research (ERA-Net TRANSCAN2).
Dit netwerk is een samenwerking tussen Europese
overheidsinstanties en gezondheidsfondsen uit

De toegekende onderzoeken richten zich op zeldzame
tumoren. Het gaat om onderzoek naar lymfeklierkanker,
urinewegkanker en twee onderzoeken naar kinderkanker.
Alpe d’HuZes/KWF-fonds
Het sponsorgeld dat de deelnemers van Alpe d’HuZes
inzamelen, komt terecht bij projecten die bijdragen
aan de gezamenlijke missie van KWF en Alpe d’HuZes:
minder sterfte door kanker.
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Deze projecten zijn onderverdeeld in drie thema’s:
• Ambitie, met de Bas Mulder Award stimuleren
we jonge talentvolle onderzoekers.
• Nieuwe ontwikkelingen, voor baanbrekende
nieuwe ideeën.
• Hermannetje, een duwtje in de rug om onderzoeksresultaten sneller bij de patiënt te brengen.
De opbrengst van Alpe d’HuZes 2017 (ruim € 10 miljoen)
werd in 2018 besteed aan 35 projecten die in 2018 zijn gestart
of in 2019 zullen starten. Onder deze projecten zijn negen
projecten binnen het thema Ambitie, zeventien projecten
op het gebied van Nieuwe Ontwikkelingen en negen
Hermannetjes. We belichten een voorbeeld uit elke categorie.
Een van de ontvangers van een Bas Mulder Award
(Ambitie) is dr. Simone Dalm. In het Erasmus MC
onderzoekt zij een radioactieve tracer die zich aan
prostaatkankercellen bindt, waardoor de tumor
zichtbaar wordt voor diagnostiek. Tegelijkertijd heeft
de radioactieve straling ook een vernietigend effect op
de kankercellen. Nadeel van de tracer is dat deze ook
gezonde cellen elders in het lichaam (nl. in de alvleesklier)
kan beschadigen. Dalm onderzoekt een methode waarbij
de alvleesklier buiten schot blijft en de tumor alsnog een
optimale dosis radioactieve straling krijgt.
In het UMC Utrecht onderzoekt dr. Niels Bovenschen
een innovatieve manier om de vernietigende kracht
van het afweersysteem na te bootsen. Hij richt zich op
moleculen die afweercellen gebruiken om kankercellen
te vernietigen. Die moleculen verpakt hij in nanodeeltjes

die specifiek naar de tumor kunnen worden gestuurd
en daar hun dodelijke lading afgeven. Dit preklinische
onderzoek valt binnen het thema Nieuwe ontwikkelingen.
Dr. Marieke Griffioen ontving een Hermannetje voor
haar onderzoek aan het LUMC. Zij onderzoekt moleculen
die voorkomen bij acute myeloïde leukemie, waartegen
ze het afweersysteem specifiek kan mobiliseren. Zo
hoopt ze een toepassing van immunotherapie voor
deze ernstige vorm van leukemie te kunnen realiseren.
De opbrengst van Alpe d’HuZes 2018 (ruim € 11 miljoen)
wordt in 2019 besteed.
Oncode Institute
Kanker begrijpen is kanker bestrijden. Dat is de
filosofie van Oncode Institute: een nieuw, virtueel
onderzoeksinstituut waarin excellente onderzoekers
instituutoverstijgend samenwerken om de resultaten
uit hun fundamentele kankeronderzoek versneld door te
ontwikkelen naar nieuwe behandelingen en diagnostische
tests tegen kanker. Oncode Institute brengt de top uit
het Nederlandse fundamentele kankeronderzoek
samen om versneld de code van kanker te kraken.
Een voorbeeld is de lancering van startup Single Cell
Discoveries, opgericht door dr. Judith Vivié en dr. Mauro
Muraro. Deze onderzoekers uit het Hubrecht Instituut
werken aan ‘single cell sequencing’. Dit betekent
dat cellen uit een tumor individueel kunnen worden
geanalyseerd. Daarmee hopen de onderzoekers kanker
in de toekomst op een meer patiëntspecifieke manier

te kunnen aanpakken. Dankzij financiering en advies
vanuit Oncode Institute konden zij dit bedrijf opzetten.
De komende vijf jaar investeert KWF samen met
de ministeries van Economische Zaken en Klimaat
(EZK), Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW)
en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),
Health~Holland, NWO en ZonMw in totaal € 120 miljoen
in Oncode Institute. Op 5 februari 2018 werd het instituut
feestelijk door H.M. Koningin Máxima geopend.
Elfstedenzwemtocht - Maarten van der Weijden
In 2008 won zwemmer Maarten van der Weijden een
gouden medaille op de Olympische Spelen in Peking. In
augustus 2018 ging hij een nieuwe sportieve uitdaging
aan: de Friese Elfstedentocht zwemmend voltooien.
De opbrengst van deze Elfstedenzwemtocht zou ten
goede komen aan elf - reeds door KWF goedgekeurde onderzoeksprojecten. Van der Weijden wist echter zóveel
geld op te halen (ruim € 5 miljoen), dat naderhand nog
een twaalfde project kon worden toegevoegd.
De onderzoeksprojecten zijn geselecteerd door de
Maarten van der Weijden Foundation en de Nederlandse
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).
Tussen de projecten zitten met name onderzoeken naar
kwaliteit van leven, die een duidelijk voordeel voor de
patiënt hopen op te leveren. Het twaalftal bevat ook
een aantal meer fundamentele onderzoeken naar het
ontstaan van botkanker en leukemie. Op deze pagina
staat een volledig overzicht van de gefinancierde
projecten, inclusief interviews met de onderzoekers.
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1.1.3 Betere Kwaliteit van Leven
Team Betere Kwaliteit van Leven
(BKvL) zet zich in voor een optimale
kwaliteit van leven van mensen
tijdens en na kanker. Het team
richt zich op klachtenreductie,
patiëntinformatie en -ondersteuning
en op patiëntenparticipatie bij
de activiteiten van KWF.

Klachtenreductie
Ons streven is dat iedere (ex-)kankerpatiënt toegang
heeft tot tijdige, kwalitatief hoogwaardige en vergoede
zorg, aansluitend bij de behoefte, zodat hij beter met
zijn klacht(en) kan omgaan. Daarmee is sprake van een
optimale kwaliteit van leven. Er is zorg beschikbaar,
maar deze bereikt de (ex-)patiënt onvoldoende.
We richten ons hierbij op de meest voorkomende
klachten die ontstaan door kanker of de behandeling
daarvan: emoties (waaronder angst en sombere
gevoelens), vermoeidheid en impact op de relatie.
Mijlpalen 2018
Meer mensen hebben in 2018 hun klachten besproken
in vergelijking met 2017. Zo zien we dat bij emoties
meer mensen hulp vroegen (in 2018: 80%, in 2017: 71%,
blijkt uit onderzoek van Kantar Public in opdracht van
KWF). Wanneer er sprake was van relatieproblemen
zocht 59% van de mensen hulp. Dit is een toename
van 9% ten opzichte van 2017.

betere kwaliteit

van leven

Aan deze resultaten werkten we bijvoorbeeld met de
publiekscampagne ‘Kanker doet meer met je dan je denkt’.
De publiekscampagne was zichtbaar op onder meer
tv, online banners, social media en op www.kwf.nl/
hulpnakanker. We spraken (ex-)patiënten aan via de
verdiepingscampagne ‘Er is ook meer hulp dan je denkt.
Informeer jezelf.’ Deze was zichtbaar via onder meer
social media. Daarnaast bereikten we (ex-)patiënten
met posters en het magazine ‘Leven na kanker’ dat in
meer dan 8.000 wachtkamers van huisartsenpraktijken en ziekenhuizen en bij apothekers was
te vinden. Voor de zorgprofessionals plaatsten we

advertenties in veelgelezen vakbladen.
Van drie specifieke behandelingen die werkzaam zijn
bij emoties of vermoeidheid lieten we in samenwerking
met onderzoekers, (ex-)patiënten, zorgprofessionals en
zorgverzekeraars de kosten-effectiviteit berekenen. Alle
drie bleken kosteneffectief te zijn. Als deze behandelingen
toegankelijk zouden zijn voor (ex-)kankerpatiënten
met klachten, is de verwachting dat tot 2030 ruim
700.000 mensen minder klachten ervaren en dat het de
maatschappij meer dan een miljard euro oplevert.
Onderzoek
Samen met collega’s van Team Onderzoek deed Team
BKvL in 2018 een gedetailleerde analyse van de KWFonderzoeksportefeuille op de meest voorkomende klachten.
Vanaf het jaar 2000 tot en met de eerste helft van 2018
financierde KWF op deze klachten in totaal 86 aanvragen,
waarvan 46 over emoties, 21 over vermoeidheid en 19 over
relatieproblemen of seksualiteit. Maar liefst de helft tot
tweederde van de gefinancierde onderzoeken betreft
onderzoek naar de waarde van een behandeling die erop is
gericht om beter met de klacht te kunnen omgaan.
Onze conclusie is dat KWF het nodige onderzoek op de
meest voorkomende klachten financiert en dat er bij
onderzoekers geen gebrek aan belangstelling is voor
dergelijk onderzoek.
Uit gesprekken met onderzoekers komt wel naar voren
dat het vooral bij onderzoeken naar depressie en relaties/
seksualiteit lastig is om voldoende (ex-)patiënten bereid
te vinden om aan het onderzoek deel te nemen. Wat het
laatste betreft noemt men als oorzaak het taboe dat nog op
relatieproblemen door kanker ligt. KWF zet hierop in door
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het thema in de publiekscampagne ‘Kanker doet meer
met je dan je denkt’ nadrukkelijk aan de orde te stellen.
Beleid
KWF timmert ook in internationaal verband aan de
weg. Een van onze collega’s is in 2018 gekozen tot
voorzitter van de Patient Support Working Group
van de European Cancer League. De werkgroep
heeft tot doel het Europees beleid op kwaliteit van
leven te beïnvloeden.
Patiëntinformatie en -ondersteuning
KWF geeft 38 brochures uit over verschillende soorten
kanker, de behandeling van kanker en leven met
kanker. In 2018 werden circa 155.000 KWF-brochures
besteld door ziekenhuizen, huisartsen, apotheken,
patiënten en naasten. Daarnaast zijn 14.000
brochures gedownload via onze website.
Kanker.nl
Kanker.nl is het informatieplatform voor patiënten
en naasten. Zij kunnen er terecht voor betrouwbare
informatie over kanker, ervaringen van lotgenoten
en hulp en ondersteuning. Door middel van het
aanbieden van deze diensten wil kanker.nl
(ex-)patiënten en naasten houvast bieden in een
spannende periode die vaak gepaard gaat met vragen.
Kanker.nl is een initiatief van KWF, IKNL en NFK en
wordt financieel mogelijk gemaakt door KWF voor
jaarlijks € 2,5 miljoen.

In juni 2018 vierde kanker.nl haar 5-jarig bestaan
samen met de gebruikers, initiatiefnemers,
vrijwilligers en andere samenwerkingspartijen.
Dit jubileumjaar ging gepaard met de livegang van
de vernieuwde website in september. De vernieuwde
website heeft meer mogelijkheden die ondersteunend
zijn aan en mogelijkheid bieden tot de groei van het
platform. Zo had kanker.nl in 2018 een maandelijks
gemiddeld bereik van 439.404 unieke bezoekers, ten
opzichte van 390.000 bezoekers per maand in 2017.
Het overgrote deel van de bezoekers bezoekt het
platform om de bibliotheek te raadplegen.
• De tevredenheidsscore van het platform was een
7,3 in juni 2018. Een lichte daling ten opzichte
van 2017 (7,6). Door de vernieuwde website is
de verwachting van kanker.nl dat de
tevredenheidsscore weer zal stijgen.
• Via de kanker.nl Infolijn kunnen (ex-)patiënten
en naasten telefonisch hun vragen stellen.
Sinds september 2017 is het ook mogelijk te chatten.
In december 2018 waren er 6,5 keer meer chats
(248) dan in december 2017 (38).
• In oktober 2018 organiseerde kanker.nl haar
tweede gebruikersdag met als thema ‘De impact
van kanker op je sociale leven’. Diverse sprekers
gaven een presentatie, veelal verhalen gebaseerd
op persoonlijk ervaringen. Ook was er een
Infomarkt met informatie over onder meer
patiëntenorganisaties, inloophuizen en andere
vormen van psychosociale ondersteuning.

Nederlandse Federatie Kankerpatiënten
De Nederlandse Federatie Kankerpatiëntenorganisaties
(NFK) komt op voor de belangen van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. KWF steunt de NFK en de
aangesloten kankerpatiëntenorganisaties voor ruim
€ 3,5 miljoen op jaarbasis. In 2018 hebben KWF en de
NFK na een rumoerig 2017 de onderlinge banden weer
aangehaald en zijn er afspraken gemaakt om hier in
2019 concrete opvolging aan te geven. Dit doen we
onder meer door samen op te trekken voor wat betreft
bijvoorbeeld patiëntenparticipatie.
Innovatie
Het innovatieprogramma onder de naam “KWF Studio”
heeft een pilot gedraaid met het Maasstad Ziekenhuis.
Hierbij werd virtual reality ingezet om patiënten en
naasten tijdens de zware behandelperiode ter verlichting
een gezamenlijke ervaring te laten beleven. Zo bezochten
zij virtueel de grachten van Venetië of het centrum van
New York. KWF Studio werkt ook samen met een startup
om het gesprek over de kwaliteit van leven van
(ex-)kankerpatiënten te ondersteunen met een app.
Daarbij werkt KWF Studio samen met BVN en een
startup om de gebruikerservaring voor wat betreft
borstprotheses voor (ex-)borstkankerpatiënten
te verbeteren. Tot slot is in 2018 gestart met de
ontwikkeling van een app om (ex-)patiënten te
ondersteunen met een digitale persoonlijke assistent.
Uit de cijfers van het onderzoek is gebleken dat
VR-technologie een positief effect heeft op de
patiëntbeleving. Verpleegkundigen zien graag dat VR
wordt ingezet als voorlichting op een behandeling of
tijdens de behandeling.
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1.1.4 Patiëntenparticipatie
KWF betrekt patiënten structureel
bij de ontwikkeling van haar beleid.
Zij zijn immers de primaire
belanghebbenden bij onze activiteiten
en weten als geen ander wat leven
met en na kanker betekent.
Daarom zijn er in de adviesen beoordelingscommissies zetels
voor patiënten. Ook denkt een
aantal patiënten samen met NFK
en kanker.nl via hun deelname aan
de externe klankbordgroep mee over
de totstandkoming van de
KWF Ambitie 2030.

Via de Patiënten Adviescommissie (PACO) hebben
patiënten een belangrijke stem bij de beoordeling
van projectvoorstellen. Zo beoordeelden zij alle
projectvoorstellen die in 2018 binnenkwamen bij de
commissie Ontwikkeling & Implementatie. De PACO
mocht in 2018 drie nieuwe leden begroeten en telde
eind 2018 51 leden.
Inzet patiëntverhalen
Om de drie missiedoelen van KWF kracht bij te zetten
en de impact van onze activiteiten te vergroten, delen
we ervaringsverhalen. Wie kan immers beter vertellen
wat het betekent om te leven met en na kanker dan
iemand die daar zelf ervaring mee heeft? Om die
reden participeren (ex-)patiënten en naasten in onze
bewustwordingscampagnes en (fondsen)wervende
acties.
De bereidheid en behoefte van (ex-)patiënten en
naasten om hun verhaal te delen, is groot. Het geeft hen
het gevoel iets terug te kunnen doen en een steentje
bij te dragen aan de kankerbestrijding. ‘Mijn ervaring
kan iemand anders misschien helpen’. We laten daarbij
graag een diversiteit in verhalen en ervaringen zien.
Iedere ervaring is immers uniek.
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1.2 Werving
KWF kon ook in 2018 weer een verschil maken in het leven van (ex-)kankerpatiënten dankzij de steun en inzet van
iedereen die ons een warm hart toedraagt. Bijvoorbeeld met waardevolle donaties, als vrijwilliger of via een eigen
fondsenwervende actie. De afdeling Werving is verantwoordelijk voor de opbrengsten van KWF en bestaat uit de
teams Donateurs, Vrijwilligers, Grote Gevers & Partners, Acties en Database Marketing. Gezamenlijk werd in 2018
€ 147,4 miljoen opgehaald exclusief saldo financiële baten en lasten.

1.2.1 Donateurs
KWF is volledig afhankelijk van giften.
Deze zijn van levensbelang, want
daarmee financieren en stimuleren
we wetenschappelijk onderzoek
dat bijvoorbeeld leidt tot hogere
overlevingskansen. Team Donateurs
is verantwoordelijk voor het werven
en behouden van donateurs en
KWF Loterij-spelers.

47 miljoen euro
Ruim 800.000 mensen steunden KWF in 2018 met
een financiële bijdrage. Samen droegen de donateurs
bijna € 47 miljoen bij aan kankerbestrijding in
Nederland. Deze fondsen zijn geworven via vijf direct
mailings per post, tientallen e-mails, diverse online
marketingcampagnes en duizenden proactieve face-

Dankbaar en betrokken
Om te benadrukken hoe blij KWF is met elke gift,
bedanken en betrekken we onze donateurs zo goed
mogelijk. Bijvoorbeeld via een gepersonaliseerde
bedankvideo of een warme welkomstbrief. De
waardering van donateurs blijft mede hierdoor op het
hoge niveau dat in 2017 is ingezet: rapportcijfer 8,2. Dit

to-face gesprekken. Daarnaast bouwde KWF aan een
duurzame relatie met donateurs via telemarketing en
e-mailmarketing.

geeft duidelijk aan dat we een trouwe achterban hebben
en de juiste mensen aan ons weten te binden.

Lampionnen voor dierbaren
De lampionactie in december 2018 is een voorbeeld
van een succesvolle wervingscampagne. Mensen uit
het hele land doneerden online een lampion voor een
dierbare die is geraakt door kanker. De ruim 24.000
lampionnen vormden op 28 december een hart van
liefde, kracht en groot gemis bij Paleis Soestdijk.
Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van
2017. Toen brandden er ruim 11.000 lampionnen op
het Middelpunt van Nederland.

De KWF Loterij
Een andere belangrijke inkomstenbron voor KWF is onze
eigen loterij. In 2018 verkochten we ruim 1,2 miljoen
loten voor de KWF Loterij. Onze deelnemers maakten
kans op mooie, gesponsorde prijzen waaronder reizen,
etentjes of dagjes uit. We zijn de sponsoren zeer
erkentelijk. Dankzij hen kwam zoveel mogelijk van de
loterijopbrengst ten goede aan onze missiedoelen.
De KWF Loterij bracht ruim € 10,3 miljoen op.
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1.2.2 Vrijwilligers
Ruim 100.000 vrijwilligers zetten zich
in voor KWF. Via de KWF-afdelingen,
de SamenLoop voor Hoop en als
lokale actievrijwilligers zamelen
zij geld in voor onze doelen. Team
Vrijwilligers ondersteunt deze grote
groep vrijwilligers bij hun activiteiten.
In 2018 sprongen met name de
innovatieve betaalmethoden en 200e
SamenLoop voor Hoop in het oog.

Collecte
In 1949 vond een spontane collecte plaats voor KWF,
met een opbrengst van 142.000 gulden. Inmiddels
is het met 80.000 collectanten de grootste collecte
van Nederland die in 2018 maar liefst € 5,8 miljoen
opleverde. Bovendien besteedde NPO Radio 2 er
dit jaar speciaal aandacht aan.
KWF is aangesloten bij Stichting Collecteplan:
een expertisenetwerk van 25 goede doelen.
Omdat Nederlanders steeds minder kleingeld in
huis hebben, werken we samen aan de collecte
van de toekomst. In 2018 konden mensen op drie
innovatieve manieren betalen:
• Met hun mobiele telefoon door een QR-code te
scannen. Deze innovatie werd voor het eerst
ingezet en bracht € 26.086 op.
• Er werd voor het tweede jaar gecollecteerd met
de pinbus, wat € 56.174 opleverde.
• Ruim 2.300 collectanten maakten een online
collectebus aan. Zij konden hun collectebussen
delen via social media, WhatsApp en e-mail.
Dit bracht € 116.000 op. Bijna een verdubbeling
ten opzichte van het vorig jaar, toen er met
deze methode € 60.245 werd opgehaald.

SamenLoop voor Hoop
SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette,
waarbij de deelnemers stilstaan bij kanker én het leven
vieren. Dit doen ze samen met patiënten, ‘survivors’
en iedereen die dat wil. Het evenement wordt door
vrijwilligers georganiseerd en heeft een sterke lokale
verbinding. Dit uit zich bijvoorbeeld in het groeiende
aantal inloophuizen dat bij het evenement zijn
betrokken. In 2018 waren dat er 29. Op 26 en 27 mei
vierden we dat in Alphen aan de Rijn de 200e SamenLoop
voor Hoop plaatsvond.
Feiten & cijfers SamenLoop 2018
• 40 SamenLopen in Nederland
• 1.176 teams
• 35.000 deelnemers
• 1.500 survivors
•
•
•
•

4.500 kinderen
70 expert vrijwilligers
80.000 kaarsenzakken
Totaalopbrengst: ruim € 3,6 miljoen

In memoriam voor KWF
Bij een uitvaartcollecte willen mensen geen bloemen
bij een uitvaart, maar donaties aan KWF. Via deze
bijzondere collectevorm ontvingen we in 2018 € 514.000.
Dit bedrag ontvingen we als contant geld. Daarom
maakten we voor deze manier van collecteren ook een
online collectebus: Inmemoriamvoorkwf.nl.
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1.2.3 Grote Gevers & Partners
Binnen KWF is Team Grote Gevers &
Partners verantwoordelijk voor de
relaties met particulieren, stichtingen
en religieuze instellingen die ons
steunen met giften vanaf € 2.000.

Vanuit een goede één-op-één relatie adviseert KWF
grote gevers over de besteding van hun gift en
betrekken we hen bij onderzoeken die we financieren.
Tientallen relaties konden we de mogelijkheid bieden
om een gerichte bestemming te kiezen voor hun gift.
Ook zijn er drie nieuwe Fondsen op Naam opgericht:
het Nancy Helsdingen KWF fonds, Esther Dina Polak
KWF fonds en J.L. Vos KWF fonds.

Mooie kijkcijfers De Nalatenschap
In 2018 deed KWF mee aan het televisieprogramma De
Nalatenschap. Hierin wordt het levensverhaal verteld
van mensen die na hun dood iets willen betekenen
voor een ander door na te laten aan een goed doel. De
aflevering trok ruim 140.000 kijkers. We kregen mooie
reacties van mensen die na het zien van het programma
overwegen na te laten aan KWF.

Samen staan we STERKER
Als blijk van waardering voor hun steun ontvingen
grote gevers eind 2018 STERKER: het nieuwe
relatiemagazine van KWF. STERKER kreeg een
hoge waardering, namelijk gemiddeld een 7,7. Uit
lezersonderzoek bleek dat mensen het magazine
informatief, interessant en inspirerend vinden.

Periodiek schenken
Periodiek Schenken is een product voor relaties die ons
structureel willen steunen voor een periode van vijf jaar,
en dit willen vastleggen in een overeenkomst. Het grote
voordeel? De gift is dan aftrekbaar bij de Belastingdienst.
In 2018 gingen ruim duizend mensen mensen een
periodieke schenkingsovereenkomst aan.

Nalatenschappen
Circa 800 keer per jaar valt een testament open
waarin KWF Kankerbestrijding is benoemd. Met een
team juristen, allen gespecialiseerd in het familieen erfrecht, zorgen we voor een zorgvuldige
afwikkeling van de nalatenschap. In 2018 ontving
KWF € 40,3 miljoen aan inkomsten uit nalatenschappen.

Samenwerkingen
KWF heeft drie partnerfondsen: Antoni van
Leeuwenhoek Foundation, Radboud Oncologie Fonds
en Kankeronderzoekfonds Limburg. Deze fondsen
ontstonden vanuit de overtuiging dat we door samenwerking onze doelen bereiken en onze slagkracht
vergroten in de strijd tegen kanker. In 2018 leverden
de samenwerkingen gezamenlijk € 1,4 miljoen aan
resultaat op.

180.000 testamentadviezen
In 2018 zagen we een groeiende belangstelling voor
de Testamentwijzer op momentvoorjetestament.nl.
Met de Testamentwijzer biedt KWF een vrijblijvende
service, waarbij mensen kunnen kijken of ze een testament
nodig hebben of kunnen controleren of hun testament nog
up-to-date is. Mensen die de Testamentwijzer invullen,
ontvangen direct een gratis, persoonlijk advies. Ruim
180.000 mensen vulden de test in.
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1.2.4 Acties
De actiebereidheid van Nederland
om geld op te halen voor KWF is
groot. Of het nu gaat om een actie
als Alpe d’HuZes of kinderen die de
opbrengst van limonadeverkoop aan
KWF schenken: Team Acties activeert
en faciliteert enthousiastelingen om
in actie te komen tegen kanker. Dit
deden we in 2018 door hen passende
proposities aan te bieden, te voorzien
van relevante informatie via het
gloednieuwe online actieplatform en
te motiveren door goed relatiebeheer.

Alpe d’HuZes
De dertiende editie van Alpe d’HuZes leverde
€ 11,3 miljoen op. Dit is bijna een miljoen meer dan
in 2017, waarmee Alpe d’HuZes wederom het grootste
fondsenwervende evenement van Nederland is. Het
bedrag is opgehaald door ruim 4.500 deelnemers die
lopend of fietsend de berg Alpe d’Huez beklommen.
Elfstedenzwemtocht,
Maarten van der Weijden Foundation
In augustus bracht Maarten van der Weijden
heel Nederland in vervoering met zijn poging de
Elfstedentocht te zwemmen. Hij deed dit om geld
op te halen voor kankeronderzoek. Met ingehouden
adem volgden miljoenen mensen zijn tocht, die
maar liefst 55 uur duurde. In totaal legde hij 163 van
de 200 kilometer af voordat hij noodgedwongen
stopte. Zijn doel was meer dan bereikt: zijn actie
leverde ruim € 5 miljoen op, waarmee hij de
financiering voor 12 geselecteerde onderzoeksprojecten realiseerde.
Fight Cancer
Onder het motto ‘Love life. Fight cancer.’ inspireert
Fight Cancer om samen de strijd tegen kanker aan
te gaan. Een van de initiatieven, Swim to Fight
Cancer, ontstond in 2014: zwemmen in een stad,
in de grachten, waarbij deelnemers en teams zoveel
mogelijk donaties ophalen voor onderzoek naar
kanker. Afgelopen zomer is er tijdens tien swims
ruim € 1,8 miljoen bijeen gezwommen.In 2018 leverden de
activiteiten van Fight Cancer in totaal € 2,7 miljoen op.

Ren tegen kanker
Honderden mensen trokken in 2018 de hardloopschoenen aan om geld op te halen voor baanbrekend
kankeronderzoek. Onder begeleiding van sportprofessionals en met fondsenwervende tips en tricks
werden deelnemers klaargestoomd voor hun sportieve
prestatie. Tijdens zes marathons werd gerend tegen
kanker: Leiden, New York, Amsterdam, Biddinghuizen,
Eindhoven en Utrecht. Ze haalden gezamenlijk een
bedrag van € 0,4 miljoen op.
Mont Ventoux
Jaarlijks vinden twee evenementen plaats op de Mont
Ventoux. Deelnemers aan ‘Groot verzet tegen kanker’
en aan ColSensation beklimmen de berg met één doel:
geld ophalen voor kankeronderzoek. Lopend, rennend,
met de fiets of met de handbike. De 18e editie van Groot
Verzet tegen kanker bracht maar liefst € 0,4 miljoen op.
Tijdens de zevende editie van de ColSensation werd een
recordbedrag van € 0,3 miljoen opgehaald.
Opbrengsten andere acties
Ride for the Roses: € 0,5 miljoen
Kadoneren:
€ 0,4 miljoen
TV-show:
€ 0,2 miljoen en
14.000 nieuwe donateurs
Clubs4Life:
€ 0,2 miljoen
Kippenloop:
€ 0,2 miljoen.
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1.2.5 Database marketing
KWF streeft ernaar om zo goed
mogelijk aan de wensen en behoeften
van onze relaties te voldoen.
Bijvoorbeeld door hen een persoonlijk

Database marketing vormt het fundament onder
al onze wervingsactiviteiten. Het team voorziet de
organisatie van inzichten om de juiste propositie voor
de juiste doelgroep te vinden. Daarnaast waarborgen
ze de kwaliteit van onze data en analyseren ze de
marketingacties.

aanbod te doen of te voorzien van
relevante informatie. Team Database
Marketing maakte in 2018 grote
stappen op dit gebied.

Een belangrijk resultaat in 2018 was de uitvoering van
een nieuwe datastrategie. Dit is een programma van
drie jaar waarmee we innoveren en automatiseren om
zo meer relatie en data gedreven te werken. De gestelde
doelstelling is afgelopen jaar ruim gehaald, er zijn zowel
extra inkomsten als besparingen gerealiseerd.
Ook is er binnen KWF een nieuw CRM-systeem met een
bijbehorend datawarehouse geïmplementeerd. Dat
maakt het mogelijk om campagnes klantgerichter te
maken.
Daarnaast heeft het team er mede voor gezorgd dat
alle wervingsprocessen aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) voldoen.
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1.2.6 Pink Ribbon
Pink Ribbon financiert projecten
en onderzoeken op het gebied
van behandeling, nazorg en
langetermijneffecten van borstkanker.
Met als doel een beter en langer leven
voor de (ex-)borstkankerpatiënt.
Pink Ribbon is een zelfstandig merk
binnen KWF.

Fondsenwerving
Ook in 2018 waren alle vrouwen van Nederland
onderdeel van de borstkankermaandcampagne
‘Doneer jij voor jezelf?’. De boodschap van deze
campagne luidde: 1 op de 7 vrouwen krijgt
borstkanker. Het kan iedereen overkomen, ook
jouzelf. De campagne was in een groot aantal
media te zien, zoals Koffietijd, 5 uur Live en Vrouw
Magazine. Op 1 oktober werd de borstkankermaand
‘geopend’ door een uitzending van het online
programma ‘Vraag Vandaag’ door Pink Ribbon en KWF.
Deze uitzending stond uiteraard geheel in het teken
van borstkanker. Daarnaast was er in oktober veel
aandacht voor het onderwerp borstkanker en in het
bijzonder moeder zijn en borstkanker hebben.

afstanden konden lopen. Dit evenement bracht meer
dan € 40.000 op.
• Tijdens Ladiesruns op 10 juni in Rotterdam, Groningen
en Eindhoven haalden de deelnemende dames meer
dan € 91.000 op.
• Ook werden via face-to-face werving - onder andere
op de Huishoudbeurs - zeer succesvol duizenden
donateurs geworven.
• Daarnaast kon Pink Ribbon dit jaar weer rekenen op
een geldbedrag bij elkaar gebracht door de deelnemers
van de VriendenLoterij. Al bijna tien jaar is Pink
Ribbon een van de vele beneficianten van deze loterij.

Hoewel oktober traditioneel campagnemaand is,

Bestedingen

haalt Pink Ribbon het hele jaar geld op voor de
financiering van borstkankeronderzoek.
Een selectie van acties en evenementen voor en
door Pink Ribbon in 2018:
• Er werden ruim 57.000 Pink Ribbon Armbanden
verkocht. Per verkocht exemplaar ging € 4,26 naar
wetenschappelijk borstkankeronderzoek.
• Diverse supermarktketens zetten zich in. De Albert
Heijn en DEEN-supermarkten organiseerden een
boekettenactie en bij de Dirk en MCD Supermarkten
konden klanten hun statiegeldbon inleveren voor
een donatie aan Pink Ribbon.
De boekettenactie van Albert Heijn leverde een
recordopbrengst van bijna € 200.000 op.
• Op zaterdag 23 juni was de eerste editie van het
Drunens Wandelfestival waar wandelaars diverse

Van alle opbrengsten financierden we in 2018 drie nieuwe
onderzoeken:
• Overbehandeling van triple negatieve borstkanker
voorkomen. Jonge borstkankerpatiënten hebben vaker
een triple negatieve borstkanker. Dat is een agressieve
vorm van borstkanker die kort na de diagnose kan
terugkeren en uitzaaien, en jaarlijks ruim 2.000
Nederlanders treft. Volgens de richtlijnen worden
al deze patiënten na operatie/bestraling aanvullend
behandeld met chemotherapie. Maar, is dit wel nodig?
Dr. Marjanka Schmidt (NKI-AVL) en haar team gaan dat
onderzoeken.
• Verbeterde inschatting van borst- en eierstokkankerrisico. In dit fundamentele project wordt dieper
ingezoomd op de werking van BRCA- en PALB2-genen.
Welke mutaties treden op en in welke gevallen leidt

De totale baten van Pink Ribbon in 2018 bedragen
€ 2,5 miljoen.
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dit tot een minder of helemaal niet functionerend gen?
En als een gen nog maar voor 50% functioneel is, is
dan ook het risico op borstkanker gehalveerd?
Dr. Maaike Vreeswijk (LUMC) en haar team
onderzoeken dit.
• Nieuwe bloedtest uitgezaaide borstkanker. CDK4/6remmers zijn dure medicijnen die voor veel
borstkankerpatiënten levensverlengend werken,
maar niet voor iedereen. Hoe weet je snel wie baat
heeft bij de behandeling? Dr. Agnes Jager en
haar team willen een test ontwikkelen die vroegtijdig
aantoont of het zinvol is om hormoontherapie bij
uitgezaaide borstkanker te combineren met een duur
medicijn dat goed werkt, maar niet voor elke patiënt.

Jaarverslag | 26

1. ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 2018

1.3 Corporate
Affairs
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1.3.1 Corporate Communicatie
Team Corporate Communicatie is
verantwoordelijk voor het bouwen
van een sterk merk en het bewaken
en voeden van de reputatie van
KWF. Het team draagt zorg voor alle
communicatie-uitingen en streeft
naar een sterke band met het brede
publiek, die als vruchtbare bodem voor
de doelstellingen van de afdelingen
Doelbesteding en Werving fungeert.

In 2018 is verder ingezet op het vergroten van de
zichtbaarheid van KWF voor het brede Nederlandse
publiek en de betrokkenheid van onze achterban.
Dit is onder meer gerealiseerd door intensievere
relaties met de pers en het effectiever inzetten van
online kanalen.
Imago en naamsbekendheid
De naamsbekendheid van KWF blijft ook in 2018
onverminderd hoog. Uit een steekproef onder de
Nederlandse bevolking blijkt dat:
• 99% van de ondervraagden bekend is met KWF;
• 42% spontaan aangaf bekend te zijn met KWF op
basis van massamediale campagnes;
• De ‘top of mind’-score van KWF 11% is.
Donateurs geven KWF een gemiddeld rapportcijfer
van 8,2. In vergelijking met andere goede doelen is
KWF ook in 2018 met afstand het meeste gesteund
als donateur en heeft de hoogste overweging om te
gaan steunen als donateur. Sinds 2015 stijgt het
percentage mensen dat KWF overweegt te gaan
steunen.
Ook in het Imago-onderzoek (GFK, Chari*Scope 2018),
dat toetst of het beeld van KWF onder het Nederlandse
publiek overeenkomt met de gewenste positionering,
zien we een positieve trend. Opvallend is dat het
Nederlands publiek KWF op vrijwel alle imagostellingen
positiever beoordeelde dan in de voorgaande jaren.
De betrokkenheid van het Nederlandse publiek bij
KWF is stabiel (bijna 40%).

Campagnes & Evenementen
Vraag Vandaag
In 2018 introduceerde KWF ‘Vraag Vandaag’; een online,
live programma over ontwikkelingen op het gebied van
kankerbestrijding en over de impact die kanker heeft
tijdens en na de ziekte. In elke uitzending stond een
bepaald thema centraal, zoals zonnen, borstkanker
en late gevolgen bij kanker. Verschillende BN’ers
(onder wie Monic Hendrikxs, Peter Heerschop, Renate
Gerschtanowitz, Ruud Feltkamp en Jelka van Houten)
liepen stage bij toponderzoekers. Tijdens en na de
uitzending konden kijkers vragen stellen aan een team
van experts via de chat of Facebook.
Lampionnenactie Paleis Soestdijk
De belangrijkste doelstellingen voor deze gezamenlijke
campagne van Team Donateurs (zie pag. 19) en Team
Corporate Communicatie zijn ruimschoots behaald.
Via de verschillende kanalen zijn ruim 15 miljoen
mensen bereikt. Deze verdubbeling in bruto totaal
bereik ten opzichte van 2017 komt met name door de
persbijeenkomst aan het begin van de campagne.
Daarnaast droeg de campagne bij aan het vergroten van
de betrokkenheid bij KWF. Dit is bijvoorbeeld terug te
zien in de enorme engagement op social media tijdens
de live registratie op 28 december.
Landmarkdagen
Team Corporate Communicatie heeft een aantal
‘landmarkmomenten’ in het jaar bepaald waarop
KWF graag op een sympathieke en effectieve manier
de aandacht vangt van het brede publiek. Dit zijn
bijvoorbeeld Wereldkankerdag (4 februari), nieuwjaar
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(met een terugblik op wat er het afgelopen jaar is
bereikt) en ‘familiaire momenten’ zoals Moederdag,
Vaderdag en Broer&Zus Dag. Deze momenten zijn
gekozen, omdat de boodschap persoonlijk en dichtbij
kan worden gemaakt. De koppeling naar wat het werk
van KWF voor de mensen betekent, wordt hiermee
relevant gemaakt. De boodschappen worden online
verspreid, met als doel de publieke binding te
behouden en waar mogelijk de verbondenheid
met het merk verder te versterken.
Social media strategie
Het is onze ambitie om te groeien naar ruim
2 miljoen warme Facebookrelaties. Dit willen we
bereiken door doorlopend kwalitatief goede content
te plaatsen en te promoten; ‘always on content’ die
loopt naast vaste campagnecontent. We
ontwikkelden hier een aantal nieuwe formats voor,
zoals Stille krachten, Doorbraak van de maand,
KWF checkt en Sterren Stages. We warmen zo een
achterban op die ons volgt en op termijn bereid is om te
geven (in tijd of geld) of in actie te komen tegen kanker.
Webcare
Vanaf 2018 zijn de webcare werkzaamheden belegd
binnen Team Corporate Communicatie. Om nog
beter invulling te geven (reactief en proactief) op
wat er in de sociale wereld om ons heen gebeurt.
Er is gewerkt aan een strategisch meerjarenplan
voor webcare dat de komende jaren wordt uitgerold.
KWF in de media
In 2018 was er veel aandacht in de media voor KWF.

Belangrijke onderwerpen waren bijvoorbeeld de
Rookvrije Generatie, de problematiek rond dure
medicijnen, de stand van zaken rond kankeronderzoek
en tal van acties van en voor KWF. Zo leidde de gestegen
opbrengst van Alpe d’HuZes tot positieve berichten
en haalden de actie ‘Nederland staat op tegen kanker’
en de lampionactie tal van media, waaronder het NOS
Journaal, het RTL Nieuws, Hart van Nederland, NPO
Radio 2 en verschillende online en printmedia.
Daarnaast genereerde KWF als mede-aangever in de
strafzaak tegen de tabaksindustrie media-aandacht.
Gedurende 2018 was er volop aandacht voor de
sjoemelsigaret. Advocaat Benedicte Ficq deed diverse
mediaoptredens, onder andere bij Jinek, De Wereld
Draait Door en EenVandaag. Daarnaast belegde KWF
twee keer een persconferentie die is bezocht door
tientallen kranten, radiozenders en tv–ploegen. Dit
resulteerde in een veranderende blik op sigaretten. Het
woord sjoemelsigaret is ingeburgerd. Er was zoveel
aandacht voor dit onderwerp dat we kunnen stellen dat,
ondanks het afwijzen van het verzoek tot vervolging,
deze gang naar de rechter succesvol was.
Vrienden van KWF
Onze ambassadeurs, de Vrienden van KWF, hielpen ons in
2018 door op belangrijke momenten aanwezig te zijn en
het belang van kankeronderzoek te benadrukken. Ruud
Feltkamp is het gezicht van Ren tegen Kanker en DJ Don
Diablo doneerde de opbrengst van zijn Europese tour
aan KWF. Mirella van Markus presenteerde het online
programma Vraag Vandaag en weerman Dennis Wilt zet
zich in voor zonbescherming.
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1.3.2 Public Affairs
KWF wil dat elke gedoneerde euro een
zo groot mogelijke impact heeft op de
bestrijding van kanker. Maar het effect
van deze donaties wordt niet alleen
door de inspanning en het beleid van
KWF bepaald; ook het beleid van de
politiek, zorgverzekeraars, medische
beroepsgroepen, zorginstellingen en
het bedrijfsleven is van invloed.

Team Public Affairs richt zich op beïnvloeding van
beleid van partijen relevant voor het oncologische
zorg- en onderzoeksveld. Ook verzamelt het team
fact-based informatie die belangrijk is om strategische
organisatorische beslissingen te nemen. Op deze
manier wil het team een verbinder zijn voor de
organisatie en de verschillende teams binnen KWF
helpen met het bereiken van hun doelstellingen.
Dat doet het team door interne consultancy,
marktonderzoek en beleidsbeïnvloeding.
Interne consultancy
Interne consultants helpen, in opdracht van de
interne organisatie, om strategisch relevante
informatie voor KWF bij elkaar te brengen en te
verbinden die nodig is voor besluitvorming.
Zo verbetert de interne besluitvorming van KWF
en wordt de denkkracht georganiseerd die nodig is
voor de lange termijn en uitvoer van organisatieoverstijgende doelstellingen. Onder leiding van
de interne consultants is in 2018 gestart met het
opstellen van een nieuwe lange termijn ambitie
die in 2019 wordt afgerond.
Marktonderzoek
Met marktonderzoek bevraagt KWF de
maatschappij over wat zij vinden van:
• KWF als organisatie;
• onze public affairs werkzaamheden om het
beleid in de Tweede Kamer te beïnvloeden ten
gunste van (ex-)kankerpatiënten;
• onze campagnes en wervingsacties;
• samenwerken met KWF.

Beleidsbeïnvloeding
Met public affairs beïnvloedt KWF beslissers in het
zorgveld en de politiek (Kamers en Ministeries) om
beleid te maken dat aansluit bij onze missiedoelen.
Naast de nationale lobby, timmerde KWF ook
internationaal verder aan de weg op het gebied
van onder meer een rookvrije samenleving en de
toegankelijkheid van dure geneesmiddelen.
Op Europees niveau lanceerde KWF, als voorzitter van
de ECL Access to Medicine Task Force, op uitnodiging
van de grootste Europese politieke fractie,
het whitepaper ‘Lets talk access!’. In dit
document zetten samenwerkende Europese
kankerbestrijdingsorganisaties de belangrijkste
uitdagingen en oplossingen voor beleidsmakers op
een rij. Het whitepaper is de basis voor Europees
beleidsbeïnvloeding. KWF werkte in dit kader ook
mee aan een verkiezingsmanifest voor de Europese
verkiezingen van 2019.
Op mondiaal niveau lobbyde KWF tijdens het
tweejaarlijkse UICC congres, het grootste internationale
kankercongres, via meerdere sessies voor meer
transparantie om ervoor te zorgen dat medicijnen
toegankelijk blijven voor patiënten. In samenwerking
met wetenschappers, collega-organisaties en experts
deelden we praktisch en direct implementeerbare
oplossingen op het gebied van toegankelijkheid.
Met deze internationale inspanningen is KWF een
voortrekker op dit voor patiënten belangrijke dossier.
Daarbij lobbyde KWF samen met haar internationale
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partners om de illegale handel in tabak te beperken door
te pleitten voor een goed functionerend en onafhankelijk
traceersysteem. Verder was KWF aanwezig bij de COP,
een internationaal forum waar het internationale
tabaksverdrag (FCTC) verder wordt uit onderhandeld. In
2020 vindt dit evenement in Nederland plaats.
Nieuw kabinet
Sinds de komst van het nieuwe kabinet in 2017 richtte de
beleidsbeïnvloeding zich met name op het voorbereiden
en tot stand brengen van het preventieakkoord en dan
de ‘roken tafel’ in het bijzonder. Het beïnvloeden van de
politieke partijen en het coalitieakkoord leidde ertoe
dat Staatssecretaris Blokhuis eind 2018 het volledige
preventieakkoord kon presenteren dat toeziet op een
rookvrije generatie, problematisch alcohol gebruik
en overgewicht. Zo is bijvoorbeeld een symposium
georganiseerd voor Kamerleden en stakeholders om
beter inzicht te krijgen op de effecten van accijnsverhogingen van tabak.
Op het vlak van toegang tot medicijnen is, naast de
internationale inspanningen, meermaals overleg
gevoerd op nationaal niveau met de Politieke Jongeren
Organisaties en andere relevante spelers om een nieuw,
strategisch geluid te kunnen verwoorden richting de
minister van VWS en de Tweede Kamer. Dit doet KWF
tevens via regelmatige deelname aan congressen en
overleggen waar we het belang van het toegankelijk
houden van medicijnen voor patiënten belichten.
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1.4 Financiën
en Operatie
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1.4 Financiën en Operatie
De afdeling Financiën en Operatie
(F&O) heeft als doelstelling om KWF
maximaal te ondersteunen en ervoor
te zorgen dat dit efficiënt en effectief
gebeurt. De afdeling bestaat uit
diverse teams, variërend van financiën,
juridische zaken, inkoop, logistiek
en ICT. De financiële ondersteuning
wordt vormgegeven door de financiële
administratie en planning & controle.
Zij verzorgen maandelijks de
financiële, inhoudelijke rapportages
en risicoanalyses. Het Management
Team kan zo efficiënt en effectief
sturen op basis van duidelijke KPI’s
en een maandelijkse rolling forecast
met corrigerende maatregelen. De

Voor F&O stond 2018 in het teken van de afronding
van een groot vierjarig vernieuwingsprogramma. Dit
programma zorgde ervoor dat alle grote IT-systemen
volledig zijn vervangen en geprofessionaliseerd. Dit
betekent een nieuw CRM-systeem, financieel systeem en
systeem voor onderzoeksprojecten. Hierdoor kan KWF de
relaties beter en slimmer beheren en benaderen, worden
de processen van doelbesteding met een centraal pakket
ondersteund en zette KWF belangrijke stappen in het
professionaliseren van de financiële administratie. Dit
betekende met name voor de financiële administratie en
planning & control, maar ook voor de andere afdelingen,
een belangrijke inspanning. KWF zet hiermee een grote
stap dat moet leiden naar toegankelijkere, eenduidigere
en snellere managementrapportages. Met dit nieuwe
IT-landschap kan F&O maximaal bijdragen aan de missie
van KWF.
KWF Studio
In 2018 is het innovatieprogramma onder de naam
‘KWF Studio’ voortgezet. Het programma richt zich op
toekomstige kansen voor KWF. Zo is ervaring opgedaan
in de samenwerking met startups. Op pagina 16 staan
voorbeelden van innovaties die bijdragen aan de
kwaliteit van leven van patiënten.

A3-methodiek wordt gebruikt bij
het maken van de jaarplannen en is
de basis voor de begroting. De A3jaarplannen worden gedurende het jaar
in managementgesprekken besproken
en waar nodig bijgesteld.
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2.1 KWF Kankerbestrijding
Kanker raakt ons allemaal. 1 op de 3 Nederlanders krijgt
gedurende zijn of haar leven kanker, per jaar ruim
honderdduizend mensen. Jaarlijks sterven er zo’n 45.000
mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee in
Nederland doodsoorzaak nummer één. KWF wil niet
accepteren dat zoveel mensen aan kanker lijden en eraan
overlijden. Daarom doet KWF sinds haar oprichting
al het mogelijke om kanker terug te dringen en onder
controle te krijgen. We zijn er voor mensen die leven met
kanker en voor de mensen die met hen samenleven. Ons
doel: minder kanker, meer genezing en betere kwaliteit
van leven voor kankerpatiënten. KWF is opgericht in 1949
met de statutaire naam Stichting Koningin Wilhelmina
Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding.
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2.2 Organisatie
KWF is gevestigd in Amsterdam. De organisatie staat onder leiding van twee bestuurders en bestaat uit vier
afdelingen: Doelbesteding, Werving, Financiën & Operatie en Corporate Affairs. De afdelingen worden aangestuurd
door een manager. Directie en managers vormen samen het Management Team (MT), dat regelmatig bijeenkomt om
beleidsmatige zaken en managementzaken te bespreken.

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

Personeel
& Organisae

Corporate Affairs

Bestuur

Financiën
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2.3 Medewerkers

Verloop

Per 31 december 2018 waren er 234 medewerkers in dienst bij KWF, wat overeenkomt met
202 fte. 76% van de medewerkers werkt in deeltijd, gemiddeld werkt men 32 uur per week.
Bijna 68% van de medewerkers is vrouw, en dus iets meer dan 32% is man. De meeste
medewerkers werken vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam, maar ook wordt er steeds
meer gebruik gemaakt van flexibel werken. De regiocoördinatoren sturen vanuit het
land de plaatselijke KWF-afdelingen aan. In deze afdelingen zijn de vrijwilligers van KWF
georganiseerd per gemeente.

Uit dienst

38

42

In dienst

€
€

€

€
€

€

€
€
Man-vrouwverhouding

Vrouw

160

(68,4%)

Leeftijd

Dienstjaren

Dienstbetrekking

Man

74

44
38

(31,6%)

< 35:
35-49:
> 50:

47 (20%)
111 (47,7%)
76 (32,3%)

38

2012019
8 38 2012019
8

2012019
8

0-2 jaar - 62 (26,5%)
2-6 jaar - 73 (31,2%)
6-11 jaar - 57 (24,3%)

Aantal deeltijd
medewerkers 178
76,1%

Aantal voltijd
medewerkers 56
23,9%

>11 jaar - 42 (18%)
Aantal medewerkers 31-12-2018

Gemiddelde leeftijd

Gemiddeld aantal dienstjaren

Gemiddelde arbeidsuren per week

234

44

5,9

32,6

FTE 202,03
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Personeelsbeleid
KWF biedt medewerkers de mogelijkheid om te
groeien en samen resultaten te behalen. Alles
staat in het teken van persoonlijk leiderschap. Om
dit te laten zien, is er binnen KWF aandacht voor
het bevorderen van werkplezier, het ontwikkelen
van talent en het flexibel inspelen op de
veranderende maatschappij. De ontwikkelingen
in de maatschappij, op de arbeidsmarkt en binnen
KWF gaan snel. Blijven aansluiten bij en bijdragen
aan de missiedoelen van KWF is cruciaal voor
iedere medewerker. Hij of zij moet dus permanent
investeren in de eigen werkervaring, kennis,
ontwikkeling, vaardigheden en vitaliteit. KWF
biedt haar medewerkers de mogelijkheid om zich
te ontwikkelen in de vorm van opleiding, training
en coaching (on the job). Kortom: duurzame

Leiderschapsontwikkeling
Binnen KWF heeft het leiderschapsteam een
belangrijke rol in de aansturing van de teams en
afdelingen. Vanwege die rol vinden we het belangrijk
dat leidinggevenden worden ondersteund in hun
ontwikkeling om die rol goed te kunnen vervullen. Om
leiderschap duurzaam in te bedden, is ervoor gekozen
om meerdere keren per jaar gericht aandacht te besteden
aan leiderschap met het gehele leiderschapsteam,
onder andere door middel van gerichte trainingen en
vergaderingen.

inzetbaarheid waarbij ernaar wordt gestreefd
om de wederzijdse doelstellingen zoveel mogelijk
met elkaar te verbinden. KWF stuurt hierbij op
resultaten, geeft verantwoordelijkheid en vraagt
aan de medewerker om verantwoordelijkheid te
nemen, voor zichzelf en voor de ander.

vitaliteitsprogramma waarbinnen medewerkers op alle
mogelijke manieren kunnen werken aan hun vitaliteit
en duurzame inzetbaarheid. KWF voert bijvoorbeeld,
met behulp van subsidiegelden van de overheid, health
checks uit. Op basis van die onderzoeksresultaten
wordt jaarlijks een vitaliteitsprogramma ontwikkeld
met diverse elementen; sporten, coaching op leefstijl,
verantwoord eten, yoga en een goede work-life balance.

Vitaliteit
KWF zet, in lijn met het missiedoel ‘minder kanker’, in op
vitaliteit van haar medewerkers. Een gezonde leefstijl is
belangrijk, ook voor medewerkers van KWF. We willen
hierin het goede voorbeeld geven. Daarom is er een
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2.4 Bestuur en Management Team
De dagelijkse leiding van KWF lag tot 1 juni 2018 bij het
tweehoofdig interim bestuur bestaande uit de MT-leden
Sigrid Attema-van den Broek en drs. Koos Boering RA.
Per 1 juni 2018 traden drs. Johan van de Gronden en
prof. dr. Fred Falkenburg aan als bestuurders.
Het bestuur laat zich bijstaan door het MT, gevormd door
de managers van de afdelingen binnen de organisatie.
Bestuur en MT vergaderen minimaal tweemaal per
maand over inhoudelijke, strategische onderwerpen en
organisatorische, operationele zaken. Verder is er twee
keer per maand een informeel overleg om de voortgang
op diverse onderdelen met elkaar te delen.
Het bestuur en het MT worden ondersteund door het
directiesecretariaat en de bestuurssecretaris, die een
adviserende rol heeft in het MT-overleg.

Per 1 december 2018 is dr. Nicole Feller aangesteld als manager van de afdeling Doelbesteding. Zij volgde daarmee
drs. Koos Boering RA op die de functie ad interim bekleedde.

Samenstelling Bestuur en MT
Bestuur
Drs. Johan van de Gronden
Nevenfuncties (onbezoldigd):
Voorzitter Bestuur Nederlands Comité International Union
for Conservation of Nature (IUCN)
Voorzitter Raad van Toezicht Organisatie Oude Muziek
Voorzitter Raad van Toezicht Amazon Conservation Team
Europe
Lid Raad van Toezicht Oncode Institute
Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Non-profit
Loterijen (SNL)
Prof. dr. Fred Falkenburg
Nevenfuncties (onbezoldigd):
Deeltijd hoogleraar (arts/onderzoeker) Hematologie aan
het Leids Universitair Medisch Centrum.

MT
Manager Doelbesteding
Dr. Nicole Feller
Manager Werving
Jan Willem Förch
Nevenfuncties (onbezoldigd): Bestuurslid Antoni van
Leeuwenhoek Foundation, bestuurslid Radboud
Oncologiefonds, bestuurslid Kankeronderzoeksfonds
Limburg.
Manager Corporate Affairs
Sigrid Attema-van den Broek
Nevenfuncties (onbezoldigd): Bestuurslid stichting
Alliantie Nederland Rookvrij
Manager Financiën & Operatie
Drs. Koos Boering RA
Nevenfuncties (onbezoldigd): Bestuurder Stichting Pink
Ribbon, Penningmeester Stichting Samenwerkende
Gezondheidsfondsen, Penningmeester Beter Leven
Keurmerk, lid Auditcommissie Stichting Aap.
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Bezoldiging bestuur
KWF is actief op het brede terrein van kankerbestrijding: van financiering van kankeronderzoek
tot preventie en patiëntenondersteuning. KWF is
met ruim 100.000 vrijwilligers en 202 beroepskrachten (fte) een grote organisatie. Het salaris
van de bestuurders is afgestemd op de
verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt.

aan het LUMC voor de detachering van Fred Falkenburg
bedroeg € 82.029. Dit bedrag is inclusief BTW en inclusief
vakantiegeld, werkgeverslasten en pensioenpremie.
Omgerekend naar een fulltime dienstverband is de
beloning vergelijkbaar met het salaris van Johan van de
Gronden.
Er zijn aan de bestuurders geen leningen, voorschotten
of garanties verstrekt.

Tot 1 juni 2018 had KWF twee waarnemend
bestuurders, mevrouw Sigrid Attema-van den Broek
en de heer drs. Koos Boering RA. Beiden zijn
werkzaam bij KWF en ontvangen als MT-leden
een jaarsalaris van € 103.447. Als waarnemend
bestuurders ontvingen Attema en Boering een
waarnemingstoeslag van € 888 per maand.
De beloning inclusief de waarnemingstoeslag is
in lijn met de richtlijn beloning directies geldend
voor de regelingen voor Erkend Goed Doel.
Van de per 1 juni aangetreden bestuurders is Johan van
de Gronden in loondienst van KWF en is Fred Falkenburg
door het LUMC voor drie dagen per week gedetacheerd
bij KWF. Aan Johan van de Gronden is een leaseauto
ter beschikking gesteld. Het salaris van Johan van de
Gronden bedroeg in 2018 € 81.666 inclusief vakantiegeld.
De sociale lasten en pensioenpremie bedroegen € 14.439
en de fiscale bijtelling voor de leaseauto minus eigen
bijdrage bedroeg per saldo nul. De vergoeding betaald

Jaarverslag | 40

Organisatie & bestuur

2.5 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid
van het bestuur en de algemene gang van zaken en
adviseert het bestuur over de grote lijnen van het
beleid. De raad is tevens werkgever van het bestuur.
Benoeming Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd
door coöptatie. Hierbij geldt dat naast de voorzitter
en de financieel toezichthouder, drie tot vijf leden van
de Raad van Toezicht kunnen worden (her)benoemd.
Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van
Toezicht is één keer herbenoembaar voor een periode
van ten hoogste vier jaar. Het werven van nieuwe
leden van de raad wordt uitgevoerd door een extern
selectiebureau op basis van een profielschets voor
de vacante positie.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2018
Voorzitter
Prof. mr. T. (Tanja) Bender, voorzitter vanaf 8 september 2015,
lid sinds 2012.
Functie: Hoogleraar Internationaal Belastingrecht Universiteit Leiden.
Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen en Audit en Risk
Committee Monuta Holding NV en Monuta Verzekeringen NV;
bestuurslid Stichting Luchtmans; bestuurslid Stichting for the Holding
and Administration of Shares under the Royal Dutch Shell Employee
Share Plans; bestuurslid Stichting Financiële Nalatenschap FISKAAL;
lid Raad van Toewijzing Stichting Minerva Scholarship Fund
Vicevoorzitter
Prof. dr. J. (Jaap) Verweij, vice-voorzitter, lid sinds 2011.
Aandachtsgebied: wetenschappelijk onderzoek en zorg.
Functie: vice-decaan, Erasmus MC, en vestigend decaan Faculteit
Levenswetenschappen Universiteit van Siegen (Duitsland).
Nevenfuncties: lid Koninklijke Nederlands Academie voor
Wetenschappen (KNAW), lid Adviesraad Raad van Bestuur
Faculteit Geneeskunde Aarhus University, lid en bestuurslid
American Society of Clinical Oncology (ASCO), lid European
Academy of Cancer Sciences, lid Onafhankelijke Gegevens
Controle commissies Weke Delen Sarcomen studies (Sarcoma
Allience through Research and Collaboration (SARC)), lid
Onafhankelijke Gegevens Controle commissies GenMab, lid
Wetenschappelijke adviesraad Sotio, lid Wetenschappelijke
adviesraad SOCRATES (Sanofi), Lid wetenschappelijke adviesraad
Basilea, Lid wetenschappelijke adviesraad InteRNA, Lid Raad van
Commissarissen Octimet, lid Raad van Commissarissen IMTA,
voorzitter Comité van Aanbeveling van Inloophuis Poppy’s.
Toezichthouder financiën
Drs. A. (Annette) Mosman RA, lid sinds 2014.
Aandachtsgebied: financiën.
Functie: CFRO Algemene Pensioen Groep (APG), Amsterdam.

Nevenfuncties: bestuurslid en penningmeester NOC*NSF , lid Raad
van Toezicht en audit committee Jeroen Bosch ziekenhuis.
Algemeen lid
Mr. F. (Frederieke) Leeflang, lid sinds 2015.
Aandachtsgebied: juridische zaken en governance.
Functie: Special Advisor Dentons Boekel N.V. (Advocaten
& Notarissen), Amsterdam. Voorzitter Raad voor
Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).
Nevenfuncties: lid van de Raad van Commissarissen van
EnecoGroep en voorzitter van Remuneratie, Benoemings- en
Selectiecommissie, lid van de Raad van Commissarissen en lid
van de Remuneratie Commissie en Risk & Capital Commissie van
ABN AMRO Bank N.V., vice-voorzitter van de Raad van Toezicht
en lid van de Remuneratie Commissie van Tergooi Ziekenhuizen,
voorzitter van de Audit Advisory Committee van de Algemene
Rekenkamer, voorzitter van de Raad van Advies van het CIZ,
lid Algemeen Bestuurscollege Koninklijke Bibliotheek, vicevoorzitter van het Bestuur van de Amsterdam Diner Foundation,
penningmeester van de AmsterdamscheKring.
Algemeen lid
Drs. E. (Eugenie) van Wiechen MBA, lid sinds 2015.
Aandachtsgebied: communicatie/(fondsen)werving &
positionering.
Functie: algemeen directeur FD Mediagroep
Nevenfuncties: lid Raad van Commissarissen Schibsted Media Group,
lid Alumni Board McKinsey Amsterdam, lid Dutch Insead Council.
Algemeen lid
Drs. M. (Mijke) van Ballegooijen, lid sinds 2018.
Aandachtsgebied: fondsenwerving, klantrelaties.
Functie: Director Customer Experience Air France/KLM.
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Rooster van aftreden
Titel
Functie
Benoemd
			
Mw. Prof.mr. T. Bender
Mw. drs. A. Mosman RA
Prof.dr. J. Verweij
Mr.mr. F.J. Leeflang
Mw.drs. E.H. van Wiechen
Mw. drs. M. van Ballegooijen

voorzitter
financieel toezichthouder
vicevoorzitter
lid
lid
lid

04-09-2012
23-12-2014
01-06-2011
08-09-2015
15-12-2015
30-10-2018

Herbenoemd/
Herbenoembaar
08-09-2016
18-09-2018
26-6-2015
08-09-2019
15-12-2019
30-10-2022

Aftredend

04-09-2020
23-12-2022
06-12-2019
08-09-2023
06-12-2019
30-10-2026

Verslag Raad van Toezicht 2018
De Raad van Toezicht heeft een intensief jaar achter
de rug met een waarnemend bestuur, de overgang
naar een tweehoofdige bestuursstructuur en de zoektocht naar twee nieuwe bestuurders. Dit alles vroeg
veel aandacht en resulteerde in een structuur
en benoemingen waar de raad zeer content mee is.
De nieuwe bestuurders zijn inmiddels voortvarend
aan de slag gegaan met het vormgeven van de

vergaderd. Naast de reguliere vergaderingen was er
regelmatig overleg met de (interim-)bestuurders en
de leden van het managementteam. Ook zijn in
wisselende samenstellingen gesprekken gevoerd
rondom de overgang naar een nieuwe bestuursstructuur en de selectie van nieuwe bestuurders,
de selectie van een nieuw raadslid alsmede met interne
en externe stakeholders. Hierna volgt een overzicht
van de belangrijkste activiteiten en onderwerpen die

nieuwe beleidsambitie voor KWF. Hierbij worden
externe en interne stakeholders betrokken.

in 2018 aandacht van de Raad van Toezicht vroegen.

Gedurende de eerste maanden van 2018 heeft
voorzitter Tanja Bender haar taak als voorzitter
tijdelijk niet kunnen uitoefenen. Vicevoorzitter Jaap
Verweij heeft de taak van voorzitter gedurende deze
periode waargenomen. Per 1 juni 2018 heeft voorzitter
Tanja Bender haar taak weer opgepakt. Met ingang
van 30 oktober 2018 is Mijke van Ballegooijen
benoemd als zesde lid van de Raad van Toezicht.
Tevens is Annette Mosman per 23 december 2018
herbenoemd voor een tweede zittingstermijn.
De Raad van Toezicht heeft in 2018 zes keer plenair

Toezichtrol
• De raad is gedurende het jaar door het bestuur
geïnformeerd over de voortgang met betrekking
tot de belangrijkste aandachtspunten in de
bedrijfsvoering. Tevens zijn in alle vergaderingen
de actuele overzichten van inkomsten en
uitgaven besproken.
• In de vergadering van 19 april 2018 keurde de raad,
op advies van de auditcommissie, de jaarrekening
2017 en het jaarverslag 2017 goed.
• In de vergadering van 4 december 2018 zijn het
jaarplan 2019 en de begroting 2019 goedgekeurd.
Ten aanzien van de begroting 2019 werd een

positief advies van de auditcommissie ontvangen.
• De raad liet zich daarnaast informeren over de
wijze van risico-inventarisatie en -monitoring
bij KWF, het proces voor gedelegeerd besteden,
de strafzaak tegen de tabaksindustrie en de
implementatie van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) binnen KWF.
Ook de planvorming voor de nieuw beleidsperiode genaamd Ambitie 2030 was geregeld
onderwerp van bespreking.
Adviesrol
In alle vergaderingen is gesproken over de gang van
zaken binnen KWF en zaken die aandacht vragen van
het bestuur en het managementteam. Zo is in diverse
vergaderingen stilgestaan bij de relatie met de NFK, de
ontwikkeling van het Succcesfonds, de voortgang in de
ontwikkeling van het onderzoeksinstituut Oncode en de
rol en positie van KWF met betrekking tot dit instituut.
Werkgeversrol
Door de groei van KWF, de toegenomen complexiteit
van bijvoorbeeld fondsenwerving en toegenomen
interactie met stakeholders is, mede op basis van
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ingewonnen extern advies en consultatie van belangrijke stakeholders, besloten om een meerhoofdige
bestuursstructuur te implementeren en is een
wervingsprocedure voor een tweetal nieuwe
bestuurders in gang gezet.
In de periode na het vertrek van de zittende
bestuurder in oktober 2017 en het aantreden van
de nieuwe bestuurders in juni 2018 zijn de MT-leden
Sigrid Attema-van den Broek en Koos Boering
benoemd als interim bestuurders. Gedurende deze
interim-periode zijn er geen wijzigingen in beleid
en strategie doorgevoerd. Per 1 juni zijn Johan van
de Gronden en Fred Falkenburg benoemd als nieuwe
bestuurders. De benoemingen hebben plaatsgevonden
met inachtneming van de “Regeling beloning
directeuren van goede doelen organisaties” zoals is
vereist voor de status Erkend Goed Doel. Per
diezelfde datum zijn de interim-bestuurders Sigrid
Attema-van den Broek en Koos Boering teruggetreden.
De Raad van Toezicht bedankt beide interimbestuurders en is hen zeer erkentelijk voor de wijze
waarop zij hun waarnemende taak vervulden.
Door de wisseling van bestuurders is er in 2018
geen beoordeling geweest van de bestuurders. Dit
staat geagendeerd voor 2019. De Raad van Toezicht
heeft het overzicht van (on)kosten declaraties van
de bestuurders over 2017 besproken en, mede op
advies van de Auditcommissie, geaccordeerd.
Vervolgens is het overzicht op kwf.nl gepubliceerd.

Commissies
De auditcommissie is drie maal bijeengekomen
en heeft onder andere de jaarrekening 2017 en
de begroting 2019 voorbereid ten behoeve van
besluitvorming door de Raad van Toezicht.
De beleggingscommissie is twee maal bijeengekomen om het bestuur en de Raad van Toezicht
te adviseren over het in het beleggingsstatuut
vastgelegde beleggingsbeleid.
De remuneratiecommissie heeft de besluitvorming
over de benoeming en bezoldiging van de nieuwe
bestuurders voorbereid en de zelfevaluatie van
de Raad van Toezicht voorbereid.
Evaluatie
In december 2018 deed de Raad van Toezicht, onder
externe begeleiding van Governance Support, een

Overige activiteiten
Leden van de Raad van Toezicht voerden regelmatig
overleg met leden van het managementteam, de
ondernemingsraad en externe stakeholders.
Daarnaast waren leden van de Raad van Toezicht
aanwezig bij (fondsenwervende) evenementen zoals
de tv-uitzending Nederland staat op tegen kanker.
Onkosten Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd;
ze ontvangen geen beloning, maar komen wel in
aanmerking voor vergoeding van gemaakte kosten.
Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
De kosten voor de Raad van Toezicht bedroegen in 2018
in totaal € 14.161. In totaal was € 17.000 gebudgetteerd.
De gemaakte kosten RvT hebben betrekking op
advieskosten en wervingskosten.

zelfevaluatie. Tijdens deze evaluatie is teruggekeken
naar de intensievere rol van de raad in de periode met
de waarnemende bestuurders en vooruitgekeken naar
de toekomstige rol in de nieuwe beleidsperiode Ambitie
2030. Met het oog op deze punten is gesproken over een
passende en complementaire samenstelling van de Raad
van Toezicht. Naar aanleiding van deze evaluatie worden
in 2019 wijzigingen doorgevoerd in de samenstelling
van de Raad van Toezicht en start de Raad van Toezicht
in 2019 met een wervingsprocedure voor een nieuwe
voorzitter.
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De ondernemingsraad
Het jaar 2018 was een jaar waarin de OR veel adviezen
uitbracht en instemmingen gaf. De belangrijkste
vraagstukken waren:
• instemming op het AVR, het Sociaal beleidskader en
het mobiliteitsbeleid,
• advies op het tweehoofdig bestuur en op de nieuwe
huisvesting.
Bij tussentijdse verkiezingen in oktober werden Nanoek
Bos en Bart Hellendoorn gekozen (opkomstpercentage
van 57%).
De ondernemingsraad bestond per 31 december 2018 uit:
• Kim Kruijt, OR voorzitter
• Zaza Stekelenburg, vice-voorzitter
• John van Burgsteden
•
•
•
•

Jasper Vosbergen
Laurien Hoefnagel
Nanoek Bos
Bart Hellendoorn

De ondernemingsraad en directie voerden zeven keer
overleg, drie keer was Koos Boering en vier keer Johan
van de Gronden bestuurder en gesprekspartner. De
notulen van deze vergaderingen werden op intranet
gepubliceerd. Directie en OR spraken elkaar ook
regelmatig informeel. Daarnaast was er overleg met
de Raad van Toezicht. Met Cleo Smits is regelmatig
overleg als preventiemedewerker en over andere ARBO
gerelateerde onderwerpen. Onderling komt de OR om
de drie weken bijeen en in februari was er een
tweedaagse training.

Jaarverslag | 44

Organisatie & bestuur

2.6 Raad van Advies en Beoordelingscommissies
Raad van Advies
Binnen KWF wordt na de komst van de nieuwe
bestuurders gewerkt aan een nieuwe opzet van de
adviesfunctie. De oorspronkelijke gedachte van een
brede Adviesraad, waarin alle adviesfuncties zijn
gebundeld, is losgelaten. Er is gekozen voor een meer
gerichte inrichting.
Enerzijds een Raad van Advies die opereert op
strategisch niveau en dient als adviesorgaan en
klankbord voor het bestuur van de organisatie.
Anderzijds Beoordelingscommissies voor het
beoordelen van wetenschappelijke projectaanvragen.
De Raad van Advies is in haar adviesrol vooral
verkennend, visievormend en signalerend, en gericht
op brede maatschappelijk ontwikkelingen. De Raad
van Advies signaleert en adviseert op hoofdlijnen,
overstijgend en op alle facetten van de organisatie.
Sinds 1 april 2017 is prof. dr. André Knottnerus,
emeritus hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan
de universiteit van Maastricht, voorzitter van
de Raad van Advies. De oud-voorzitter van de
Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid zit daarnaast ook de prioriteringsvergaderingen voor. Als voorzitter is hij nauw
betrokken bij de verdere vormgeving en
samenstelling van de Raad van Advies als geheel.

Beoordelingscommissies
Binnen KWF waren in 2018 twee beoordelingscommissies actief. Er is een beoordelingscommissie
voor het traject Exploratie en een beoordelingscommissie
voor de trajecten Ontwikkeling en Implementatie.
Bij laatstgenoemde wordt niet alleen vanuit
wetenschappelijk perspectief beoordeeld, maar ook
vanuit het perspectief van patiënten, zorgverleners en
andere relevante partijen.
Een beoordelingscommissie bestaat uit circa dertig
leden. Om tot een gevarieerde beoordelingscommissie
te komen die gezamenlijk het werkveld overziet,
is de samenstelling gebaseerd op onder andere
onderzoeksfase, expertise/disciplines en
rollen. Daarnaast is rekening gehouden met
spreiding in carrière, geografische spreiding en
de man-vrouwverhouding. Om het werk van de
beoordelingscommissies te faciliteren en een
onafhankelijke advisering te borgen, zijn in 2018
hernieuwde reglementen opgesteld.
Naast de beoordelingscommissies kent KWF
adviescommissies voor de missiedoelen Minder Kanker
en Betere Kwaliteit van Leven. Binnen alle beoordelingsen adviescommissies heeft de stem van de patiënt een
belangrijke rol.
KWF is al haar adviseurs dankbaar voor hun inzet voor
en betrokkenheid bij de organisatie.
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Leden per 31/12/2018
Voorzitter Adviesraad
Prof. dr. J.A. Knottnerus
Beoordelingscommissie
Exploratie
Prof. dr. E.G.E. de Vries (voorzitter)
Prof. dr. J. Jonkers (vice-voorzitter)
Prof. dr. T. Brummelkamp
Prof. dr. S.H. van der Burg
Prof. dr. H.R. Delwel
Prof. dr. P. ten Dijke
Prof. dr. C.H. van Gils
Prof. dr. T.D. de Gruijl
Prof. dr. M. Hagedoorn
Prof. dr. W. de Laat
Prof. dr. J.W.M. Martens
Prof. dr. J.P. Medema
Prof. dr. F.A. Ossendorp
Prof. dr. H.G.P. Raaijmakers
Prof. dr. J. van Rheenen
Dr. ir. M. Schmidt
Dr. C.P. Schröder
Prof. dr. E.M.A. Smets
Prof. dr. A.B. van Spriel
Prof. dr. H. Verheul
Prof. dr. M. Vermeulen
Dr. K. de Visser
Prof. dr. M.A.T.M. van Vugt
Prof. dr. M.P. Weijenberg
Prof. dr. L. Wessels

Beoordelingscommissie
Ontwikkeling & Implementatie
Prof. dr. S. Sleijfer (voorzitter)
Prof. dr. J. Prins (vice-voorzitter)
Prof. dr. R.G.H. Beets-Tan
Dr. J. Berkhof
Prof. dr. C.L. Creutzberg
Prof. dr. E. Dekker
Dr. N.W.C.J. van de Donk
Dr. A.J.M. van den Eertwegh
Prof. dr. H.J.M. Groen
Dr. M. Hauptmann
Prof. dr. M.B. van Herk
Prof. dr. ir. J.J.M. van der Hoeven
Prof. dr. F.J. van Kemenade
Prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney
Prof. dr. J. Küball
Prof. dr. J.A. Langendijk
Prof. dr. L. Lechner
Dr. M.L. van der Lee
Dr. R. Mann
Dr. F. Mols
Prof. dr. A.H.J. Mathijssen
Prof. dr. H.W. Nijman
Dr. H.G. van der Poel
Prof. dr. C.R.N. Rasch
Prof. dr. A.M. Stiggelbout
Prof. dr. V.C.G. Tjan-Heijnen
Prof. dr. A.M. Verhoef
Dr. A.C. Voogd
Dr. J. Wesseling

M. van den Beld
I. Korfage
A. Brouwers
M. Kerkhoffs
E. van Wuijtswinkel
Adviescommissie
Minder kanker
Dr. M. van den Berg (voorzitter)
Dr. M.E. Pieterse (vice-voorzitter)
Drs. J. Buijtendijk
Drs. E.A. Esveld
L. Hogeveen
Prof. dr. W.P.T.M. Mali
Dr. R.J. Renes
M. van Rooijen
Prof. dr. P.W.J. Verlegh
Dr. M. Wakkee
Prof. dr. M.C. Willemsen
Dr. L. Zandwijk-Hollestein
M. Kerkhoffs
Adviescommissie
Betere kwaliteit van leven
Drs. L. Gualthérie van Weezel
(voorzitter)
Prof. dr. M.Y. Berger (vice-voorzitter)
N. Golsteijn
Th. van der Heijden
Prof. dr. N. van Meeteren

F. du Mosch
Prof. dr. R. Sanderman
Prof. dr. J.C.M. van Weert
M. Peters-Sips
Commissieleden
uitgetreden in 2018
Prof. Dr. J. Jonkers (vice-voorzitter
Exploratie)
Prof. Dr. J. Prins (vice-voorzitter O&I)
Prof. dr. M. van Engeland (Exploratie)
Prof. dr. R. Kanaar (Exploratie)
Prof. dr. G.J.P.L. Kops (Exploratie)
Prof. dr. I.D.Nagtegaal (Exploratie)
Prof. dr. E. Buskens (O&I)
Dr. K. Gilhuijs (O&I)
Prof. dr. P.D. Siersema (O&I)
Prof. dr. B. Slotman (O&I)
Dr. I.J.M. Smeele (O&I)
Prof. dr. I.J.M. de Vries (O&I)
Prof. dr. H.C.P.M. van Weert (O&I)
Dr. M.W.J.M. Wouters (O&I)
Prof. dr. H.W.M. van Laarhoven
(Adviescommissie Betere kwaliteit
van leven)
R. ten Cate (Patiënt Adviescommissie)
H. Schipper (Patiënt Adviescommissie)
S. van Woensel (Patiënt
Adviescommissie)

Jaarverslag | 46

Organisatie & bestuur

2.7 Vrijwilligers
KWF kan haar werk doen dankzij de inzet en steun van
haar vrijwilligers. Zo’n 100.000 mensen zetten zich
jaarlijks belangeloos in voor KWF. Vrijwilligers nemen
een bijzondere plek in bij KWF. Via hun inzet tonen
ze betrokkenheid bij ons werk, dragen ze bij aan onze
financiële basis en creëren ze draagvlak in
de samenleving.
Zij bieden:
• Een financiële bijdrage (het aanbieden van geld, tijd
en betrokkenheid) door zelf een (individuele) actie
te starten of aan te sluiten bij een bestaande actie
en hierbij geld in te zamelen.
• Een inhoudelijke bijdrage (het aanbieden van kennis
en kunde) door een ambassadeurschap dat kan
variëren van een expertvrijwilliger die zijn kennis
op kantoor of in het land aanbiedt, een bestuurslid
van een lokale afdeling of SamenLoop voor Hoopcommissie, of een patiënt die zijn visie deelt, tot
een lokale vrijwilliger die het plein van een
middelbare school rookvrij maakt.

met online platforms, mailingen en toolkits. Maar er
worden ook inspiratiebijeenkomsten georganiseerd,
er is een trainingsaanbod en onze eigen medewerkers
geven specifieke begeleiding aan bestuursvrijwilligers
en expertvrijwilligers, lokale besturen en SamenLoop
voor Hoop-commissies. Er is een vrijwilligersbeleid.
Hierin is vastgelegd wat de vrijwilliger van KWF mag
verwachten, maar ook wat KWF van de vrijwilliger
mag verwachten. Het gaat bijvoorbeeld om informatie
over reiskosten, opleiding, omgaan met vertrouwelijke
informatie, verzekeringen, getuigschriften en uiteraard
de vastlegging dat vrijwilligers tijdens het uitoefenen
van hun taken voor KWF niet in het openbaar roken.
Met de voorzitters en penningmeesters van de
afdelingsbesturen en de besturen van SamenLoop
voor Hoop sluiten we een samenwerkingsovereenkomst af.
Ook vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) op.

Om onze waardering aan de collectevrijwilligers te laten blijken, hebben
we een systeem van onderscheidingen. Bij een inzet van 12 ½, 25, 40, 50
of 60 jaar onderscheiden we de vrijwilligers met krabben, boutons of
insignes. In 2018 hebben de volgende vrijwilligers een gouden bouton
of zilveren krab ontvangen:
Gouden boutons (40 jaar vrijwilliger)
Mevrouw Lieuwes
Mevrouw T. Tip
Mevrouw M. Sprik-Bult
De heer N. Missler
Mevrouw J. Rengers-Naber
Mevrouw J. Hamelink-Tange
Mevrouw R. Oud
De heer H. van Dorsselaer
De heer J. in ‘t Veld
Mevrouw M.J.M. Meis-Peters
De heer C. Weeda
Mevrouw J.M.A. Janssen
Mevrouw A. Ridder-Koffeman
Mevrouw C.A. Abbing-Rood
Mevrouw N. van de Wal-Winters
Mevrouw C. Duine
Mevrouw J. van Steeg-Versteeg
Mevrouw R. van Houten
Mevrouw H. Kamphorst-Kuipers
Mevrouw N. van Hoeven
Mevrouw H. Dijkman
Mevrouw M. van Vliet
Mevrouw E. den Ouden

Mevrouw T. Blom
Mevrouw T. Evers

Centraal staat de vraag hoe we de 100.000 vrijwilligers
maximaal in hun kracht kunnen zetten en tegelijkertijd
maximaal kunnen laten bijdragen aan het bereiken van
de missiedoelen van KWF. De bijdrage van vrijwilligers
moet zinnig zijn, zowel voor de vrijwilliger als voor KWF,
en vrijwilligers moeten optimaal worden gefaciliteerd.
Vrijwilligersafdelingen in het land zijn de regisseurs van
de vrijwilligerstaken op lokaal niveau.
Daarnaast worden vrijwilligers vanuit het kantoor
in Amsterdam ondersteund in hun werkzaamheden

Vervolg op pagina 47
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Zilveren krabben (25 jaar vrijwilliger)
Mevrouw M. Leegwater
Mevrouw R. Hems
Mevrouw T. Koelewijn
Mevrouw A. Veron
Mevrouw H.C.A. Thewissen-Meuwissen Mevrouw C. Wilting
Mevrouw I. Koomen-van Zonneveld
Mevrouw F. van Breda
Mevrouw W. Opdam Mosch
Mevrouw R. Buil
Mevrouw J. Taanman-Hijne
Mevrouw W. van Essen
Mevrouw A. Hodek
Mevrouw B. van Gessel
Mevrouw L. van Eijsden
Mevrouw E.P.M. Schmetz
Mevrouw P. Vrolijk
Mevrouw S. Sluijter
Mevrouw G. Poot
Mevrouw M. Lenis
Mevrouw Rozendaal
Mevrouw J. Kronenberg-Heijne
Mevrouw Heidbuurt
Mevrouw T. Steenbakker
Mevrouw Sikkema-Wouda
Mevrouw J. Ketelaars
Mevrouw S. Booy
Mevrouw D. Valks
De heer P. van Beek
Mevrouw W. van Essen
Mevrouw R. Bullens
Mevrouw M. Helmhout
Mevrouw E. Roefs
Mevrouw R. Roefs
Mevrouw M. van Heesch
Mevrouw B. Smits-v.d.Moosdijk
Mevrouw H. Verwey
Mevrouw F. Roks
Mevrouw C. Vennix

Mevrouw H. Stork
Mevrouw D. Roosendaal
Mevrouw L. Willems
Mevrouw M. Sol
Mevrouw M. Zwartbol
Mevrouw N. van der Werf
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2.8 Verantwoordingsverklaring
De directie en Raad van Toezicht van KWF onderschrijven
drie kernprincipes van goed bestuur, zoals deze zijn
opgenomen in het CBF-Keurmerk:
1. De functie toezicht houden is duidelijk gescheiden van
de functie besturen, dan wel uitvoeren.
2. De organisatie besteedt haar middelen optimaal
zodat effectief en doelmatig wordt gewerkt aan het
realiseren van de doelstellingen.
3. De organisatie streeft naar een optimale relatie met
belanghebbenden en heeft aandacht voor wensen,
vragen en klachten.
1. Besturen en toezicht houden
KWF hanteert een Raad van Toezichtmodel. De Raad
van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het
bestuur en de algemene gang van zaken en adviseert
de bestuurders over de grote lijnen van het beleid. Om
het toezicht zo effectief mogelijk te laten plaatsvinden,
zijn drie commissies ingesteld. De auditcommissie voor
supervisie op financiële aangelegenheden bestaande
uit: drs. A. (Annette) Mosman RA (voorzitter) en mr.
F. (Frederieke) Leeflang, beiden lid van de Raad van
Toezicht; de Remuneratiecommissie voor benoemingen
en remuneratiebeleid bestaande uit: prof. mr. T. (Tanja)
Bender, en prof. dr. J. (Jaap) Verweij allen lid van de Raad
van Toezicht; en de Beleggingscommissie voor advies
over het beleggingsbeleid (zie pagina 55). De taken en
bevoegdheden van de directeur, de Raad van Toezicht
en de commissies zijn vastgelegd in statuten.

2.Effectiviteit en doelmatigheid
Elke vier jaar stelt het bestuur een nieuwe beleidsvisie
op. Leidend voor de activiteiten van KWF in 2018 was
de Beleidsvisie 2015-2019. Hierin zijn de doelstellingen
en speerpunten vastgelegd voor deze beleidsperiode.
De doorvertaling van de doelstellingen naar uitvoering
wordt gedaan in de jaarplancyclus, waarbij dit
jaar door middel van de A3-methodiek de verdere
doelstellingen zijn uitgewerkt: op niveau van KWF, naar
afdelingsplannen en naar teamplannen. Op grond van
evaluatie van de resultaten van het voorgaande jaar en
de te realiseren doelstellingen uit de beleidsvisie wordt
een jaarplan met bijbehorende begroting opgesteld.
Deze worden besproken en goedgekeurd door MT en
RvT. De piramide beleidsvisie (strategie), jaarplannen
(operatie), KPI’s (concrete doelen in jaarplannen)
worden telkens gebruikt bij de jaarlijkse begrotingscyclus, evaluaties van de beleidsvisie en binnen de
HR instrumenten, om zodoende te borgen dat KWF
haar middelen optimaal besteed en te zorgen dat er
effectief en doelmatig kan worden gewerkt aan het

onder andere onderzoeksinstituten, zorginstellingen
en andere gezondheidsfondsen. En niet te vergeten
onze donateurs, vrijwilligers en partijen die geld
inzamelen voor KWF. KWF is voornamelijk afhankelijk
van giften en bijdragen van de Nederlandse bevolking.
We onderkennen daarom het belang, hebben oog voor
het behouden en vergroten van de loyaliteit van onze
omgeving en zetten diverse instrumenten in om deze
relatie optimaal te onderhouden.

realiseren van de doelstellingen.
3. Optimale relatie met belanghebbenden
KWF maakt haar beleid in dialoog met patiënten
en het oncologisch veld en werkt nauw samen
met strategische partners, zoals het Antoni van
Leeuwenhoek Nederlands Kanker Instituut, umc’s en
de organisaties van kankerpatiënten en de stichting
Alpe d’HuZes. Ook onderhouden we contacten met
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Publieksservice
De publieksservice is het eerste aanspreekpunt voor
iedereen die contact wil opnemen met KWF in verband
met vragen, klachten, opmerkingen, structurele donaties
enzovoort. In 2018 handelde onze publieksservice in
totaal meer dan 57.000 telefonische gesprekken af
met bijvoorbeeld donateurs en actievoerders, en met
kankerpatiënten en naasten die werden doorverwezen
naar de infolijn van kanker.nl of werden gewezen op de
standpunten en werkzaamheden van KWF. Daarnaast
werden er zo’n 42.000 e-mails afgehandeld.
Dialoog
KWF ontvangt graag feedback, want het geeft ons
informatie over wat we kunnen verbeteren en wat er
leeft onder donateurs, vrijwilligers en iedereen die KWF
een warm hart toedraagt. Dit soort informatie komt

Klachten

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Klachten
totaal
2.901
2.924
3.406
3.571
2.556
2.279
2.036

Klachten over
fondsenwerving
2.368
1.621
2.441
2.953
2.076
1.922
1.424

niet altijd naar voren uit tevredenheidonderzoeken en
biedt ons unieke inzichten. Zo geeft een klacht ons niet
alleen de kans om iets recht te zetten en zo de band met
de donateur te herstellen en zelfs te versterken, maar het
biedt ook de gelegenheid om als organisatie te leren en
onszelf te verbeteren. Aansluitend doen we er alles aan
om herhaalklachten te voorkomen en te reduceren. Door
goed te luisteren heeft KWF in 2018 het aantal klachten
flink kunnen verminderen.
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3.1 Hoe wordt de geef-euro besteed?
KWF wil dat meer mensen genezen, minder mensen
kanker krijgen en dat de kwaliteit van leven van de
patiënt zo goed mogelijk is, tijdens en na de ziekte.
Om dit mogelijk te maken werven we fondsen.
We streven ernaar een maximaal gedeelte van de
opgehaalde euro te besteden aan onze doelstelling.
Maar we maken ook kosten die niet direct worden
besteed aan de doelstellingen, zoals kosten voor
fondsenwerving en beheer & administratie. Na aftrek
van deze kosten blijft er een bedrag over voor besteding
aan onze doelstellingen: meer genezing, minder kanker
en betere kwaliteit van leven voor patiënten met en na
kanker. Sommige bestedingen zijn toe te schrijven aan
alle drie de missiedoelen en zijn dan verdeeld over de
doelen.

In 2018 waren de cijfers als volgt:
(€ miljoen)
2018

Begroting 2018

2017

Baten particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Financiële baten & lasten

117,8
5,1
2,8
21,7
-3,2

120,5
6,4
2,8
13,5
3,0

119,9
4,9
2,8
14,7
4,3

Totale baten

144,2

146,2

146,6

23,9

26,1

23,8

Beschikbaar voor doelstelling

120,3

120,1

122,8

Besteed aan de doelstelling:
Meer genezing
Minder kanker
Betere kwaliteit van leven

113,7
9,9
13,5

100,8
10,9
10,9

119,2
10,1
4,3

Totaal

137,1

122,6

133,6

Lasten werving en beheer & administratie

Per saldo wordt er van iedere € 1 geworven geld, 83 cent besteed aan de KWF missiedoelen. 17 cent is nodig voor de
kosten van werving, beheer en administratie (totale lasten/totale baten). Voor zgn. fondsen op naam geldt een
bijzonderheid. De kosten van de KWF-organisatie komen niet ten laste van een fonds op naam. De baten van een
fonds op naam worden namelijk volledig besteed aan de missiedoelen.
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3.2 Erkend goed doel
Als een van de eerste goede doelenorganisaties in
Nederland kreeg KWF het keurmerk van het Centraal
Bureau Fondsenwerving (CBF). De normen voor de
erkenningsregeling van het CBF zijn in 2018 aangepast.
Hierbij wordt voor de erkenning een onderscheid
aangebracht in verplichte normen en aandachtspunten.
Tevens is er een CBF-erkenningspaspoort ontwikkeld,
waarbij in een overzichtelijk inzicht de kerngegevens
van de organisatie worden weergegeven.

3.3 Toelichting op lasten
Eigen activiteiten doelbesteding
Om onze missiedoelen goed uit te voeren, heeft KWF
gekwalificeerde medewerkers in dienst. Zij zijn cruciaal
voor het waarborgen van de kwaliteit van het onderzoek
dat KWF financiert en de overige activiteiten die KWF
verricht om onze doelstellingen te bewerkstelligen.
De lasten van deze medewerkers (bijvoorbeeld
salariskosten en kosten werkplek) worden
verantwoord op de betreffende lasten doelbesteding.

Op het snijvlak van werving en voorlichting
Veel van onze fondsenwervende activiteiten kennen
naast een wervend element ook een belangrijk
voorlichtingsaspect op het gebied van preventie
van kanker. Daarmee realiseren we niet alleen onze
wervende doelstelling, maar tevens het missiedoel.
Vanuit deze gedachte droegen we in 2018 vanuit de
doelstelling Minder Kanker € 6,1 miljoen bij aan de
voorlichtingskosten van fondsenwerving.
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3.4 Reserves en vermogen

Het bedrag van het vermogen bestond in 2018
grotendeels uit:

• Overige bestemmingsreserves en
bestemmingsfondsen
€ 38,6 miljoen
Dit is het geld waaraan al een bestemming is gegeven,
maar waarvoor nog geen juridische verplichtingen
zijn aangegaan. De reserve is bijvoorbeeld bestemd
voor wetenschappelijk onderzoek, maar nog niet
toegewezen aan een specifieke universiteit, omdat de
subsidieaanvraag nog in behandeling is.

• Uitkeringsverplichtingen
€ 292,2 miljoen
Dit geld is juridisch bindend toegewezen aan
onderzoeksprojecten en financieringen.
Voorbeeld: Een goedgekeurd onderzoeksproject van
vier jaar kost € 500.000. Dit bedrag wordt uitgekeerd
in delen, ofwel tranches. Als de eerste tranche

• Continuïteitsreserve
€ 24,6 miljoen
Een normale reserve die elke organisatie heeft als
buffer voor tegenvallers en om schommelingen
in de baten op te vangen. Bij KWF is deze reserve
gebaseerd op 20% van de gemiddelde lasten over drie
jaar. De CBF-norm geeft aan dat een organisatie een

€ 200.000 bedraagt, houdt KWF € 300.000 tijdelijk
in beheer om in de volgende tranches uit te betalen.

continuïteitsreserve kan aanhouden van maximaal
1,5 keer de jaarlasten van de werkorganisatie.
KWF houdt een buffer aan van 0,5 keer de lasten.

KWF had eind 2018 een bedrag van € 344,6 miljoen
in effecten (met name obligaties, deposito’s en
aandelen) en liquide middelen. Een bedrag dat KWF
voor het overgrote deel tijdelijk in beheer heeft,
omdat het geld juridisch bindend is toegewezen aan
onderzoeksprojecten en financieringen.
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3.5 Beleggingen
Vanuit haar doelstelling gaat KWF meerjarige
verplichtingen aan voor financiering van
wetenschappelijk onderzoek naar kanker. De
toegezegde financieringen worden over een
aantal jaren uitgekeerd. De uit te keren gelden
worden gereserveerd om in de toekomst aan deze
verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geld wordt
tijdelijk door KWF beheerd. Dat moet zorgvuldig
plaatsvinden, zodat de hoofdsom op lange termijn in
stand blijft. Om de vermindering door inflatie tegen
te gaan en daarnaast mogelijke extra baten te
realiseren, wordt het geld met een laag risicoprofiel
belegd. De resultaten worden jaarlijks verantwoord
onder het saldo financiële baten en lasten.
In haar spaar- en beleggingsbeleid stelt KWF eisen aan
de banken en beleggingsinstellingen waarmee zaken
worden gedaan. Zo doet KWF vanuit haar missie in
principe geen zaken met instellingen die actief zijn in
de productie en handel van tabak of tabakswaren, voor
zover deze artikelen meer dan 5% bijdragen aan de
omzet van een dergelijke onderneming. De inzet van
KWF is waar mogelijk gericht op een aandeel van 0%
in deze ondernemingen, ook bij handel.
Verder belegt KWF uitsluitend in landen, bedrijven
of instellingen die als uitgangspunt het vermijden
van ernstige schendingen van mensenrechten,
ernstige vormen van kinderarbeid, dwangarbeid,
milieuvervuiling en corruptie hanteren. Ook
wordt betrokkenheid bij productie en levering van

wapens uitgesloten. Vanuit de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van KWF wordt uitsluitend
belegd in landen, bedrijven of instellingen voor
zover passend binnen de richtlijn financieel beheer
goede normen van de VFI; brancheorganisatie van
goede doelen. De gelden die nodig zijn voor het
dagelijkse beheer van KWF worden aangehouden
op een rekening-courant bij een of meer
Nederlandse grootbanken, in beginsel beperkt
tot ABN AMRO Bank, ING Bank of Rabobank.
Jaarlijkse audit
Opdracht tot controle op de jaarrekening is door
de Raad van Toezicht verstrekt aan MAZARS N.V,
te Amsterdam. De controle vond plaats onder
verantwoordelijkheid van de heer drs. M.G.W.
Quaedvlieg RA AA MBA.
Op basis van de genoemde controle heeft de
accountant een oordeel gevormd over de
getrouwheid van de jaarrekening en daarbij
een goedkeurende controleverklaring verstrekt.
Bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding
van de controles zijn vastgelegd in een brief
(managementletter) aan de directie en de
Auditcommissie en door de accountant met
hen besproken.

Beleggingscommissie
In de beleggingscommissie is gesproken over de
verdeling en resultaten van de beleggingsportefeuille.
Daarbij is de doelstelling van de beleggingen: het in
stand houden van het vermogen na inflatie.
De Beleggingscommissie bestond op 31 december 2018
uit de volgende personen:
Voorzitter
Drs. A. (Annette) Mosman RA, Lid Raad van Toezicht
met aandachtsgebied financiën.
Leden
Mr. F. (Frederieke) Leeflang, lid van de Raad van
Toezicht.
Prof. dr. L.H. Hoogduin, Hoogleraar in RuG en oprichter
en mede-eigenaar van GloComNet B.V, lid van het
bestuur van LCH Groep en LCH LLC, voorzitter van
de board van LCH Ltd en LCH SA, voorzitter van het
bestuur van de Betaalvereniging Nederland, voorzitter
van de Raad van Toezicht van CIR en adviseur van
Wilgenhaege.
Dr. J.J. van Duijn
Drs. J.A. van de Gronden - bestuurder KWF
Kankerbestrijding
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3.6 Informatieveiligheid
De veiligheid van de data van alle relaties van KWF bijvoorbeeld donateurs, vrijwilligers en onderzoekers
- dient te allen tijde te worden beschermd. Een
onvoldoende beveiliging van informatie veroorzaakt
niet alleen imagoschade, maar kan ook ingrijpende
gevolgen hebben voor zowel de donateur als onze eigen
bedrijfsvoering.
Gezien dit belang heeft KWF twee medewerkers
belast met het waarborgen van deze veiligheid:
Privacy Officer en Security Officer.
De Privacy Officer heeft een onafhankelijke positie
binnen KWF en een directe escalatielijn naar het bestuur.

De vanaf 25 mei 2018 ingevoerde AVG-wetgeving legt
eisen op aan de informatiebeveiliging. Denk bijvoorbeeld
aan de meldplicht datalekken. De Privacy Officer zorgt
voor de borging, zodat wordt voldaan aan de wetgeving.
De Security Officer is belast met de bewaking op de
processen en procedures omtrent de beveiliging van
de data.
In 2018 richtten onze acties op het gebied van
informatiebeveiliging zich met name op:
• Invoering AVG per 25 mei 2018. Na een lange tijd van
inspanningen was KWF in mei gereed voor de nieuwe
privacywetgeving.

• Bewustwording: De mens is en blijft de meest cruciale
schakel in de informatiebeveiliging. Daarom wordt
regelmatig aandacht geschonken aan het vergroten
van het risicobewustzijn van de medewerkers.
Medewerkers worden getraind op het herkennen
en het voorkomen van de relevante bedreigingen.
Bijvoorbeeld: phishing testen, aandacht bij introductie
nieuwe medewerkers en intranetberichten over
actuele bedreigingen en onderwerpen.
• Eisen informatiesystemen met betrekking tot
informatiebeveiliging (bijvoorbeeld pentesten).
• Meervoudige authenticatie is geïntroduceerd voor alle
medewerkers om informatie nog beter te beschermen.

3.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
KWF is zich als vanzelfsprekend bewust van de
maatschappelijke effecten van haar handelen. Door de
branchevereniging Goede Doelen Nederland (GDN) is in
samenwerking met MVO Nederland een ‘stappenplan
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen’
ontwikkeld. Belangrijke onderdelen zijn de richtlijnen
voor maatschappelijk verantwoord inkopen en de
richtlijn verantwoord financieel beheer, onder andere
over verantwoord beleggen. Beide uitwerkingen
hanteert KWF bij haar bedrijfsvoering.

Zo heeft KWF bij het inkopen van producten en
diensten niet alleen oog voor prijs en kwaliteit, maar
ook voor duurzaamheid. Aan (potentiële) leveranciers
wordt gevraagd wat ze op dit gebied realiseren. Voor
duurzaam drukwerk is het FSC-keurmerk van belang.
Dit garandeert dat de bossen, nodig om papier te
produceren, op verantwoorde wijze worden beheerd.
Onze mailingen en magazines zijn dan ook voorzien
van dit keurmerk. Uiteraard maakt KWF gebruik van
duurzame energie. Bij de huisvesting voert KWF ook
een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-

beleid. In haar spaar- en beleggingsbeleid stelt KWF
eisen aan de banken en beleggingsinstellingen waarmee
zaken wordt gedaan. Zoals beschreven in de alinea
over beleggingen doet KWF vanuit haar missie in
principe geen zaken met instellingen die actief zijn in de
productie en handel van tabak(-waren). Daarnaast belegt
KWF uitsluitend in landen, bedrijven of instellingen
die als uitgangspunt het vermijden van ernstige
schendingen van mensenrechten, ernstige vormen
van kinderarbeid, dwangarbeid, milieuvervuiling, bij
productie en levering van wapens en corruptie hanteren.
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3.8 Kansen- en risicomanagement
KWF wil vanuit haar missie ambitieuze doelen
realiseren in een dynamische en onzekere omgeving.
Daarvoor is het noodzakelijk een expliciete,
gestructureerde en realistische toepassing van kansenen risicomanagement toe te passen. Dit ondanks de
onzekerheden en bijbehorende risico’s die daarmee
samen hangen. En met het benutten van kansen die
eveneens uit onzekerheden ontstaan. Hierbij hanteert
KWF de volgende principes:
• KWF werkt met gegeven tijd en geld. De gevers
kunnen erop vertrouwen dat hun donaties efficiënt
en met maximale impact worden besteed en dat
we daarin transparant zijn.
• KWF-medewerkers maken het verschil door hun
betrokkenheid. Hiervoor investeren we in leren,
verbeteren en (intern en extern) samenwerken.
• KWF gaat respectvol om met onze relaties.
• KWF denkt van buiten naar binnen bij het managen
van de organisatie. We zorgen dat we weten wat er
leeft in de maatschappij.
• KWF bundelt haar krachten door middel van interne
en externe samenwerking.
• KWF handelt vooruitstrevend en toonaangevend.
Het doel van kansen- en risicomanagement is
waarde behouden en genereren, op basis van de
KWF-principes. Waarde omvat financiële waarde,
reputatie, kwaliteit van onderzoek en kwaliteit van
dienstverlening. Onderkende risico’s worden getoetst
in het Management Team. Het risicodossier, waarbij
een inschatting wordt gemaakt van de kans en risico’s
en mitigerende maatregelen, is een integraal onderdeel

van de maandelijkse rapportage. In 2019 worden er
verdere stappen ondernomen om het huidige kans- en
risico control framework te evalueren en te verbeteren.
Daarnaast zet KWF verder in op het versterken van haar
beleid op het gebied van integriteit.
In het algemeen is de interne beheersing en
administratieve organisatie van KWF gericht op het
actief signaleren en mitigeren van de volgende risico’s en
zijn in drie lijnen verankerd in de organisatie:
1. Een administratieve organisatie inclusief daarin
opgenomen maatregelen van interne beheersing.
Hieronder verstaan we: continue monitoring of de
kritische bedrijfsprocessen effectief en efficiënt zijn;
vaststellen dat de ondersteunende systemen adequaat
zijn; financiële beheersing gericht op budgetbewaking; sturing op fluctuaties in baten
en lasten waaronder de financiering van
onderzoeksprojecten; formeel proces van goedkeuring
van onderzoeksaanvragen; aandacht voor externe
communicatie over bovenstaande zaken.

risico’s die na het nemen van maatregelen nog
steeds de risicobereidheid overstijgen, zullen worden
geëscaleerd naar het bestuur.
2. Team Planning & Control ondersteunt de business in
het uitvoeren van de risicoanalyse met bijbehorende
rapportages. Op basis van de risicorapportage
adviseren de controllers over de aan te houden
continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve wordt
qua omvang zodanig ingericht dat de financiële (rest)
risico’s minimaal kunnen worden opgevangen.
3. De auditcommissie van de Raad van Toezicht zal
jaarlijks de risico’s, het risico control systeem en de
risicobereidheid beoordelen. Dit zal worden
vastgelegd in het verslag van de vergadering.
Het kans- en risicomanagement zal in 2019 extra
aandacht krijgen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategische
doelen van KWF en daarmee het verantwoord
omgaan met de strategische kansen en risico’s die
daaruit voortkomen. De strategische risico’s worden
verantwoord in het risicodossier en is onderdeel van de
maandelijkse rapportage.
De operationele risico’s zullen worden vastgelegd in
de A3-jaarplannen en de uiteindelijke keuzes worden
bepaald door de risicobereidheid. Operationele
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3.9 Begroting 2019
Begroting 2019

Baten
Baten van particulieren
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsidies en overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Som van de geworven baten

(x € 1.000)
123.289
2.425
18.725
144.439

Som van de baten

144.439

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Wervingslasten
Lasten beheer & adminstratie
Som van de lasten

122.046
23.092
3.703
148.841

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

De begroting 2019 sluit met een negatief saldo
van € 2,4 miljoen. De belangrijkste verklaring
hiervoor is dat er bestedingen zijn begroot vanuit
de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.
Na onttrekkingen en toevoegingen aan de
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen en na
de benodigde dotatie aan de continuïteitsreserve is er
sprake van een sluitende begroting (x € 1.000).

-4.402
2.002
-2.400
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Geconsolideerde jaarrekening 2018
Geconsolideerde balans per 31 december 2018 (na bestemming saldo baten en lasten)

Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

(1)
(2)
(3)

Vorderingen en overlopende activa (4)
Effecten
(5)
Liquide middelen
(6)

31-12-18

(in € duizend)
31-12-17

6.409
5.591
188

2.774
5.824
196

12.188

8.794

15.779
220.731
123.901

14.513
193.790
166.945

372.599

384.042

24.602
21.187
-

24.702
34.513
3.289

45.789

62.504

17.366

17.813

63.155

80.317

452
167.043
141.949

575
171.118
132.032

372.599

384.042

Passiva
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve

Fondsen
Bestemmingsfondsen

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

(7)
(8)
(9)

(10)

(11)
(12)
(13)
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Geconsolideerde staat van baten en lasten
Geconsolideerde staat van baten en lasten 2018

Werkelijk
2018

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsisies van overheden
Baten van andere organisaties
zonder winststreven
Som van de geworven baten
Som van de baten

(in € duizend)
Begroot Werkelijk
2018
2017

(14)
(15)
(16)
(17)

117.751
5.082
2.811
13

120.506
6.372
2.781
-

119.861
4.927
2.777
3

(18)

21.749
147.406

13.520
143.179

14.738
142.306

147.406

143.179

142.306

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2018

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Meer genezing
Minder kanker
Betere kwaliteit van leven

(in € duizend)
Werkelijk Begroot Werkelijk
2018
2018
2017
(19)			
113.714
100.834
119.219
9.915
10.924
10.052
13.482
10.864
4.338

137.111
122.622
133.609
				
Wervingskosten
20.636
22.390
20.525
Kosten beheer en administratie
3.219
3.697
3.266
Som van de lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

(20)

Saldo van baten en lasten

160.966

148.709

157.400

-13.560

-5.531

-15.094

-3.243

3.031

4.324

-16.803

-2.500

-10.770

Bestemming saldo van baten en lasten 2018			
Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserve
nog af te wikkelen nalatenschappen
Herwaarderingsreserve obligaties
Herwaarderingsreserve aandelen

-100
-13.478
-447

631
-2.789
-342

629
-11.222
-3.422

182
-2.960

-

285
-329
3.289

-16.803

-2.500

-10.770

(vervolg in tabel hiernaast)
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018
Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2018

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassing voor:
- Afschrijvingen
Voorziening
- Verandering in werkkapitaal:
* Toename vorderingen
* Toename kortlopende schulden

(in € duizend)
Boekjaar Boekjaar
2018
2017
-13.560

-15.094

960
-123

539
347

-1.266
313

287
10.258

-953

10.545

-13.676

-3.663

864
-413
1.063

857
-285
1.237

1.514

1.809

-12.162

-1.854

Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2018

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in activa
Desinvesteringen in activa

-4.721

-2.102

Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Ontvangsten uit uitkeringsverplichtingen (lang en kort)
5.529
Afname financiële vaste activa
8

13.651
5

5.537

13.656

-11.346

9.700

-4.757

2.515

Afname geldmiddelen

-16.103

12.215

Liquide middelen en effecten
Per 1 januari
- Liquide middelen
- Effecten

360.735
166.945
193.790

348.520
277.675
70.845

Per 31 december
- Liquide middelen
- Effecten

344.632
123.901
220.731

360.735
166.945
193.790

Mutatie liquide middelen

-16.103

12.215

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto kasstroom

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde bankkosten
Ontvangen dividend

Kasstroom uit operationele activiteiten

(in € duizend)
Boekjaar Boekjaar
2018
2017
-4.380
-2.111
-341
9

Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen

(vervolg in tabel hiernaast)
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Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
KWF Kankerbestrijding is een stichting, die aan
de Delflandlaan 17 in Amsterdam is gevestigd.
De stichting staat bij de KvK ingeschreven onder
KVK nummer 41197125.
Sinds haar oprichting in 1949 doet Stichting
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse
Kankerbestrijding (hierna KWF Kankerbestrijding)
al het mogelijke om kanker terug te dringen en
onder controle te brengen. Het doel van KWF Kankerbestrijding is: minder kanker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.
KWF Kankerbestrijding kent een staf en vier
afdelingen, te weten:
• afdeling Doelbesteding;
• afdeling Werving;
• afdeling Corporate Affairs;
• afdeling Financiën en Operatie.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een
verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt
samen met het kalenderjaar.

geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge
schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd.
In de consolidatie zijn voor 100% opgenomen:
• Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor
de Nederlandse Kankerbestrijding, gevestigd te
Amsterdam;
• Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg,
gevestigd te Amsterdam;
• Stichting Antoni van Leeuwenhoek
Foundation (voorheen Stichting NKI-AVL Fonds),
gevestigd te Amsterdam;
• Stichting Radboud Oncologie Fonds, gevestigd
te Nijmegen;
• Stichting Kanker.nl, gevestigd te Amsterdam;
• Stichting Pink Ribbon, gevestigd te Amsterdam;
• Stichting KWF Loterijen, gevestigd te Amsterdam.
In 2017 heeft KWF Kankerbestrijding uit een
nalatenschap 100% van de aandelen in Deighton
Holdings B.V. (gevestigd te Maarsbergen) verworven. De
vennootschap is per 21 december 2018 ontbonden en is
niet meegenomen
in de consolidatie.
Grondslagen voor de verslaglegging

Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de
financiële gegevens van KWF Kankerbestrijding
en andere stichtingen waarover overheersende
zeggenschap kan worden uitgeoefend en een
economische verbinding bestaat. Consolidatie
vindt plaats volgens de integrale methode. In de

Toegepaste standaard
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving en specifiek RJ 650
Fondsenwervende Organisaties.

Schattingswijziging
Kostenverdeelstaat
In 2018 is ten opzichte van 2017 de systematiek van
doorbelasten van de kosten Beheer & administratie
aan Werving en Doelbesteding niet aangepast. Door
nieuwe inzichten is een aantal afzonderlijke posten
met een andere verdeelsleutel doorbelast.
Deze aanpassing heeft in 2018 tot onderstaande
schattingswijziging geleid:

Schattingswijziging doorbelasting

			
Werving
Doelbesteding
46
233

(in € duizend)
Beheer &
administratie
-279

Afschrijvingstermijn Immateriële Vaste Activa (IVA)
De historische afschrijvingstermijn voor IVA was 4
jaar. Dat waren allen applicaties, die ontwikkeld waren
en waarbij er geen verdere ontwikkelingen werden
gerealiseerd. KWF Kankerbestrijding heeft de afgelopen
jaren gewerkt aan 3 grote ICT projecten, die in 2018 live
zijn gegaan. Dit betreft de invoer van nieuw financieel
systeem, nieuw CRM-systeem en Datawarehouse. Voor alle
applicaties is gekozen voor een Cloud oplossing. Dit heeft
als voordeel dat er regelmatig en automatisch updates
geïmplementeerd worden. Deze updates zorgen er voor dat
de applicaties up-to-date blijven. Dat betekent dat er veel
langer gebruikt gemaakt kan worden van deze applicaties.
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Op basis daarvan is besloten de afschrijvingstermijn voor
de IVA te verlengen van 4 jaar naar 6 jaar.
De aanpassing van de systematiek in 2018 heeft tot
onderstaande schattingswijziging op jaarbasis geleid:

Schattingswijziging IVA afschrijving periode van 4 naar 6 jaar

Afschrijving
6 jaar
1.126

Afschrijving
4 jaar
1.689

(in € duizend)
Wijziging
jaarlijkse last
563

Foutherstel
De in 2017 verwerkte stelselwijziging is op onjuiste
wijze in de jaarrekening 2017 gepresenteerd. Het
effect op het vermogen bedraagt € 359.000 In de
jaarrekening 2018 is deze correctie in het
beginvermogen doorgevoerd.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.
Grondslagen voor de waardering van activa
en passiva
De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten,
tenzij anders vermeld.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer
het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de stichting zullen
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt
in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk
is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met
een uitstroom van middelen die economische
voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten
opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering
van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of
alle toekomstige economische voordelen en alle of
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of
verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt
het actief of de verplichting niet langer in de balans
opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen
niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip
waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden
van waarschijnlijkheid van de toekomstige

economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de
bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s,
de functionele valuta van de stichting.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het
management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en
lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
Bijzondere waardeverminderingen
Voor de vaste activa wordt op iedere balansdatum
beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen.
Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief geschat. De
realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk
is de realiseerbare waarde te schatten voor een
individueel actief, wordt de realiseerbare waarde
bepaald van de kasstroom genererende eenheid
waartoe het actief behoort.
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Bijzondere waardeverminderingen financiële activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd
tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in
de staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde
kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere
verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er
objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan.
Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn
aan een bijzondere waardevermindering indien er
objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname
van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan
die een negatief effect heeft gehad op de verwachte
toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan
een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa
onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten het niet nakomen van
betalingsverplichtingen en achterstallige betaling
door een debiteur, aanwijzingen dat een debiteur
of emittent failliet zal gaan, en het verdwijnen van
een actieve markt voor een bepaald effect.
Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen
van vorderingen en beleggingen die door de stichting
worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs
worden zowel op het niveau van specifieke activa
als op collectief niveau in aanmerking genomen.
Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en
beleggingen wordt beoordeeld of deze individueel
onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering.
Van afzonderlijk belangrijke vorderingen en

beleggingen die niet individueel onderhevig zijn
gebleken aan bijzondere waardevermindering
en van afzonderlijk niet belangrijke vorderingen
wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn
aan bijzondere waardevermindering, dit door
samenvoeging van vorderingen en beleggingen
met vergelijkbare risicokenmerken.
Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de stichting historische
trends met betrekking tot de waarschijnlijkheid
van het niet nakomen van betalingsverplichtingen,
het tijdsbestek waarbinnen incassering plaatsvindt
en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten
worden bijgesteld als de leiding van oordeel is dat
de huidige economische en kredietomstandigheden
zodanig zijn dat het waarschijnlijk is dat de
daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen
zijn dan historische trends suggereren.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies met
betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs
gewaardeerd financieel actief wordt berekend als
het verschil tussen de boekwaarde en de contante
waarde van de verwachte toekomstige kasstromen,
gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve
rente van het actief.
Verliezen worden opgenomen in de staat van
baten en lasten. Rente op het aan een bijzondere
waardevermindering onderhevige actief blijft
verantwoord worden via oprenting van het actief
met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.

Als in een latere periode de waarde van het actief,
onderhevig aan een bijzondere waardevermindering,
stijgt en het herstel objectief in verband kan worden
gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de
opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies
wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot
maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen
in de winst-en-verliesrekening.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten in de jaarrekening omvatten
investeringen in aandelen, derivaten, obligaties en
overige beleggingen, overige vorderingen, geldmiddelen,
leningen en overige financieringsverplichtingen,
crediteuren en overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste
opname verwerkt tegen reële waarde, De grondslagen
voor de waardering van deze posten na eerste opname
zijn hieronder per post vermeld.
Op basis van technische analyse bestaat de mogelijkheid
dat door KWF Kankerbestrijding ter afdekking van
dalende beurskoersen er een derivaat wordt ingelegd.
Derivaten worden alleen gebruikt ter afdekking van
de onderliggende waarde van de aandelen.
(Im)materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere
waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de
verkrijgingsprijs en overige externe kosten om de activa
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op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk
voor het beoogde gebruik.
De afschrijvingen worden berekend als een
percentage over de kostprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische levensduur.
Op vooruitbetalingen op immateriële en materiële
vaste activa wordt niet afgeschreven.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd,
indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd
tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Vorderingen
Vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve rente methode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen. De geamortiseerde
kostprijs is nagenoeg gelijk aan de nominale waarde
als er geen sprake is van transactiekosten en (dis)agio.
Bij deze eerste verwerking worden de vorderingen
opgenomen tegen reële waarde.
Financiële vaste activa en effecten
Aandelen en obligaties worden tegen reële waarde
(beurskoers) gewaardeerd. De gerealiseerde
waardeverschillen bij verkoop alsmede de nietgerealiseerde waardeverschillen per balansdatum
worden verantwoord onder de opbrengst beleggingen
in de staat van baten en lasten.
Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde,

te weten de beurswaarde of als die er niet is, de
waarde die wordt bepaald met behulp van
marktconforme waarderingsmodellen of op basis
van een marktopgave. Andere waarderingsmodellen
en veronderstellingen zouden tot andere schattingen
kunnen leiden. Derivaten met een negatieve reële
waarde zijn verantwoord in de post derivaten onder
beleggingen op de passivazijde van de balans.
Effecten fondsen op naam
De fondsen worden aangehouden in het kader van
de doelstelling en beheerd in overleg of volgens
afspraak met de stichters/schenkers van de fondsen.
Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde
(beurskoers) met verwerking van waardewijzigingen
in de staat van baten en lasten.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is
dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is
en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te
schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum
af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen
af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Schulden en verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige
financiële verplichtingen worden na eerste opname
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis
van de effectieve rente methode. De geamortiseerde
kostprijs is nagenoeg gelijk aan de nominale waarde
als er geen sprake is van transactiekosten en (dis)agio.
Bij deze eerste verwerking worden de schulden en
verplichtingen opgenomen tegen reële waarde.
Aangegane verplichtingen uit hoofde van financiering,
project-, programma- en persoonsgebonden-financiering
wetenschappelijk onderzoek, die vervallen na één jaar,
worden gepresenteerd onder de langlopende schulden.
Aangegane verplichtingen uit hoofde van financiering,
project-, programma- en persoonsgebonden-financiering
wetenschappelijk onderzoek, die vervallen binnen
één jaar, worden gepresenteerd onder de kortlopende
schulden.
Leasing
De organisatie kan financiële en operationele
leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst
waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het
eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel
door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als
een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten
classificeren als operationele lease. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de
transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.
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Operationele lease
Als de organisatie optreedt als lessee in een
operationele lease, wordt het leaseobject niet
geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele
lease worden lineair over de leaseperiode ten laste
van de staat van baten en lasten gebracht.
Grondslagen voor het bepalen van het saldo van
baten en lasten
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar
waarop zij betrekking hebben.
Baten uit nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in
het boekjaar waarin de omvang van de nalatenschap
betrouwbaar kan worden vastgesteld. KWF
Kankerbestrijding kan de omvang van de baten uit
nalatenschap normaliter betrouwbaar inschatten
op het moment dat de nalatenschap zich bevindt in
het stadium waarop de akte van verdeling van de
notaris is ontvangen.
Voorlopige uitbetalingen op nalatenschappen, in
de vorm van voorschotten, worden verantwoord
als baten uit nalatenschappen in het boekjaar
waarin ze worden ontvangen.
Baten vruchtgebruik
Vruchtgebruik wordt gewaardeerd als de
vruchtgebruiker niet mag interen, vervreemden en
beleggen. De organisatie heeft beschikkingsmacht
over het verkregen actief en het is waarschijnlijk dat
er toekomstige economische voordelen aan de

organisatie zullen toevloeien. Indien de vruchtgebruiker recht heeft op interen, vervreemden of
beleggen vindt waardering plaats op het moment
dat het vruchtgebruik is geëindigd en is aangegroeid
tot volle eigendom bij de organisatie.
Het vruchtgebruik wordt gewaardeerd op basis van
de laatst bekende gegevens.
Jaarlijks kan het (vrucht)gebruik vermogen wijzigen
en deze mutaties lopen via het resultaat.
Baten uit subsidies overheden
De baten uit subsidies van overheden worden
verantwoord op het moment dat besteding van de
subsidie plaatsvindt.
Financiële baten en lasten
De gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten
worden in het desbetreffende boekjaar opgenomen
in de staat van baten en lasten. Dividenden worden
verantwoord in het boekjaar waarin zij betaalbaar
worden gesteld. De rentebaten worden verantwoord
in het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
De met de beleggingen gemoeide kosten worden
afzonderlijk verantwoord onder kosten beleggingen
in de staat van baten en lasten.
Besteed aan doelstelling
De financieringsverplichtingen, de verplichtingen
voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten en
onderzoeksprogramma’s en de verplichtingen voor
persoonsgebonden wetenschappelijke financiering
worden voor de gehele looptijd als besteding
verantwoord in het jaar waarin het besluit is

genomen en de financieringsontvanger schriftelijk
van de financieringstoekenning op de hoogte is gesteld.
De overige bestedingen worden als last opgenomen in
het jaar waarin de prestatie aan KWF Kankerbestrijding
is geleverd.
Overig
Uitvoeringskosten eigen organisatie
De uitvoeringskosten eigen organisatie worden
toegerekend aan de doelstelling, de werving van baten
of beheer en administratie op basis van de tijdsinzet van
het personeel. De kosten van beheer en administratie
zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader
van de (interne) beheersing en administratievoering en
die niet worden toegerekend aan de doelstelling of de
werving van baten.
Lonen en salarissen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van
de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en
lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken
pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het bedrijfstakpensioenfonds verschuldigde pensioenpremies.
Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum
nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting
opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde
premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een
overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal
zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening
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met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening
opgenomen voor bestaande additionele
verplichtingen ten opzichte van het fonds en de
werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor
de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom
van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de
verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat.
Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen
wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst
met de werknemers en andere (expliciete of impliciete)
toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt
gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante
waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

werving wordt -naast het primaire doel “genereren van
opbrengsten”- dus ook een directe bijdrage geleverd aan
de inhoudelijke doelstellingen van de organisatie. De
geefvraag -in welke vorm dan ook- wordt inhoudelijk
geladen door middel van voorlichtingsboodschappen en
leidt in algemene zin tot bewustwording bij het publiek.
Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht is op basis van de indirecte methode
opgesteld.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het
pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als
de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit
overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot
naar de onderneming zal toevloeien en de vordering
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Kostentoerekening
De afdeling Doelbesteding maakt in het kader van
het realiseren van haar doelstellingen gebruik van
communicatie met de achterban waarvoor ook
massacommunicatie door de afdeling Werving
wordt ingezet. Met de bestedingen van de afdeling
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Toelichting op de geconsolideerde balans
Activa
Immateriële vaste activa (1)
De immateriële vaste activa zijn nodig voor de bedrijfsvoering. De specificatie van deze post over 2018 is als volgt:
Immateriële vaste activa (1)
De investeringen Projecten in Ontwikkeling hebben
betrekking op investeringen in het nieuwe financiële
systeem, CRM systeem en DataWarehouse.
Implementatiekosten en kosten voor licenties worden
gewaardeerd tegen aanschafwaarde. De geactiveerde
kosten worden in 6 jaar volgens het lineaire systeem
afgeschreven met restwaarde nul met ingang van de
maand van oplevering.
Totaal

CRM systeem

Datawarehouse

Financieel systeem

Projecten in ontwikkeling

Websites

Licenties

(in € duizend)

								
Verkrijgingsprijs per 1 januari 2018
630
1.539
2.436
4.605
Cumulatieve afschrijvingen en overige
waarde vermindering per 1 januari 2018
-554
-1.277
				
Boekwaarde per 1 januari 2018
76
262
2.436

-

-

-

-1.831		

-

-

-

2.774

Aanschaffingen
4.319
Activeringen
-6.755
Afschrijvingen
-30
-144
				
Boekwaarde per 31 december 2018
-30
-144
-6.755

1.903
-53

2.326
-195

2.508
-244

11.056
-6.755
-666

-53

-195

-244

-7.421

Verkrijgingsprijs per 31 december 2018
630
1.539
Cumulatieve afschrijvingen
-584
-1.421
				
Boekwaarde per 31 december 2018
46
118
-

1.903
-53

2.326
-195

2.508
-244

8.906
-2.497

1.850

2.131

2.264

6.409

Jaarverslag | 69

Jaarrekening 2018

Materiële vaste activa (2)
De materiële vaste activa zijn nodig voor de bedrijfsvoering met uitzondering van de onroerende goederen uit erfstellingen.
De specificatie van deze post over 2018 is als volgt:
Materiële vaste activa (2)

Totaal

OG uit erfstellingen

Inventaris

Transport middelen

Computer configuratie

Kantoorpand Delflandlaan

(in € duizend)

								
Verkrijgingsprijs per 1 januari 2018
7.200
2.029
38
547
141
9.955
Cumulatieve afschrijvingen en overige
waarde vermindering per 1 januari 2018
-1.872
-1.739
				
Boekwaarde per 1 januari 2018
5.328
290

-28

-483

-9

-4.131		

10

64

132

5.824

Aanschaffingen
61
Activeringen / afboekingen
-1.528
Afschrijvingen
-144
-130
				
Boekwaarde per 31 december 2018
-144
-1.658

-2

-388
-18

-

61
-1.916
-294

-2

-406

-

-2.210

Verkrijgingsprijs per 31 december 2018
7.200
562
Cumulatieve afschrijvingen
-2.016
-341
				
Boekwaarde per 31 december 2018
5.184
221

38
-30

159
-113

141
-9

8.100
-2.509

8

46

132

5.591

Het pand aan de Delflandlaan te Amsterdam is
gewaardeerd tegen de aanschafwaarde in 2003
vermeerderd met de verbouwingskosten. Op deze totale
waarde ad € 7,2 miljoen wordt 2% per jaar afgeschreven.
De economische levensduur is op 40 jaar gesteld, zodat
de uiteindelijke restwaarde 20% bedraagt. Het pand
staat niet op eigen grond, jaarlijks wordt erfpacht
betaald aan de Gemeente Amsterdam. Het pand is
verzekerd tegen herbouwwaarde voor een bedrag
van € 7,45 miljoen.
De computerconfiguratie wordt afgeschreven in vier
jaar met restwaarde nul. De inventaris van het bureau
wordt afgeschreven in vijf jaar met restwaarde nul.
De transportmiddelen worden in vier jaar met een
restwaarde van 20% afgeschreven. De vaste activa zijn
eind 2018 beoordeeld en er hebben zich geen bijzondere
waardeverminderingen voorgedaan.
In beginsel worden onroerende goederen verkregen
uit erfstellingen verkocht, tenzij het testament anders
aangeeft. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen
de laatst bekende taxatiewaarde.
Onroerende goederen uit erfstellingen
Bestaat uit diverse panden en landerijen verkregen
uit nalatenschappen. Deze kunnen niet direct
verkocht worden vanwege verplichtingen die KWF
Kankerbestrijding heeft meegekregen bij de verkrijging
ervan. De panden en landerijen zijn gewaardeerd tegen
de laatst bekende taxatiewaarde.
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Financiële vaste activa (3)

Financiële vaste activa (3)
(in € duizend)

Hypothecaire leningen

31 december 2018

31 december 2017

188

196

188

196

Vorderingen en overlopende activa (4)
(in € duizend)

Afdelingen
Overige vorderingen en vooruitbetaalde bedragen
Te ontvangen interest
Stichting Ride for the Roses
Erfstellingen en legaten
Vordering nog af te wikkelen Vruchtgebruik
Stichting Fight Cancer
Vriendenloterij
Overige te ontvangen en vooruitbetaalde posten

31 december 2018

31 december 2017

428

396

963
320
2.147
4.798
3.289
773
3.061

1.068
527
2.660
4.616
2.250
772
2.224

15.351

14.117

15.779

14.513

De hypothecaire leningen zijn verstrekt aan (niet aan
KWF Kankerbestrijding verbonden) personen en zijn
ontstaan uit schenkingen of nalatenschappen van
derden. Deze zijn nodig voor aanwending in het kader
van doelstelling op termijn. De mutatie van € 8.000
betreft een aflossing.
De waarde uit hoofde van de waardering van het
vruchtgebruik als gevolg van de gewijzigde RJ 650 is
gerubriceerd als kortlopende vordering. Er bestaat
onzekerheid over de looptijd van deze vordering.
Met uitzondering van de hierboven genoemde post
hebben de overige opgenomen vorderingen en
overlopende activa een looptijd van korter
dan 1 jaar.
De vordering inzake erfstellingen en legaten heeft
betrekking op erfstellingen waarvan de opbrengst in
2018 betrouwbaar kon worden vastgesteld.

Jaarverslag | 71

Jaarrekening 2018

Effecten (5)
Effecten (5)
(in € duizend)
			
Obligaties
Structured products
Aandelen
Aandelen inzake fondsen op naam
Obligaties inzake fondsen op naam
Overige waardepapieren
Totaal effecten

31 december 2018		 31 december 2017
126.438		94.642
29.490		30.000
61.094		65.262
913		996
2.795		2.889
1		1
220.731		193.790

Obligaties
Obligaties zijn gewaardeerd op marktwaarde per balansdatum.
Gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen worden via
de staat van baten en lasten verwerkt.
Structured products
Structured products zijn gewaardeerd op marktwaarde per
balansdatum. Gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen
worden via de staat van baten en lasten verwerkt.
Aandelen
Aandelen zijn gewaardeerd op marktwaarde per balansdatum.
Voor beursgenoteerde beleggingen is dit de beurskoers per
balansdatum. Gerealiseerde en ongerealiseerde waardestijgingen
worden via de staat van baten en lasten verwerkt.
Derivaten
Derivaten worden gewaardeerd op reële waarde, te weten
de beurswaarde.
Aandelen/obligaties inzake fondsen op naam
Deze effecten worden aangehouden in het kader van de doelstelling
en beheerd in overleg of volgens afspraak met de stichters/
schenkers van de fondsen. De effecten zijn gewaardeerd tegen
beurskoers. De fondsen betreffen aan KWF Kankerbestrijding,
door middel van een overeenkomst, geschonken middelen,
waarbij de schenkers hebben bepaald dat de overgedragen
vermogens gedurende een vastgelegde termijn separaat van het
overige vermogen van KWF Kankerbestrijding moeten worden
geadministreerd. De opbrengsten van de vermogens kunnen, al dan
niet voor specifieke door schenkers bepaalde bestedingen, worden
aangewend voor de doelstellingen van KWF Kankerbestrijding.
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Liquide middelen (6)
Liquide middelen (6)
(in € duizend)
31 december 2018		 31 december 2017
Deposito’s
Liquide middelen inzake fondsen op naam
Overige liquide middelen

20.224 		
1.320 		
102.357 		

20.229
1.294
145.422

123.901 		

166.945

De liquide middelen inzake fondsen op naam betreffen
saldi bij banken en worden beheerd in overleg of volgens
afspraak met de stichters/schenkers van de fondsen.
De overige liquide middelen betreffen saldi bij banken
alsmede een gering bedrag aan kasgeld. De deposito’s en
de overige liquide middelen worden aangehouden voor
de bedrijfsvoering en zijn terstond opeisbaar.
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PASSIVA
Reserves en fondsen (7 en 8)
Het totaal aan reserves en fondsen heeft zich als volgt ontwikkeld:
Reserves en fondsen (7 en 8)
(in € duizend)
Stand per
1 jan. 2018

Bestemming
saldo 2018

Stand per
31 dec. 2018

Reserves			
Continuïteitsreserve

24.702

-100

24.602

Bestemmingsreserves
Aanpassing beginvermogen

29.897
-30

-13.478
-

16.419
-30

29.867

-13.478

16.389

4.616

182

4.798

34.483

-13.296

21.187

Bestemmingsreserve vruchtgebruik
Totaal Bestemmingsreseve

-

-

-

Herwaarderingsreserve aandelen
Aanpassing beginvermogen

3.289
-329

-2.960
-

329
-329

Totaal Herwaarderingsreserve

2.960

-2.960

-

Totaal reserves

62.145

-16.356

45.789

Fondsen			
Bestemmingsfondsen

17.813

-447

17.366

79.958

-16.803

63.155

Herwaarderingsreserve obligaties

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is bedoeld als buffer bij
tegenvallende inkomsten of onverwachte uitgaven.
Zo kunnen we ook bij financiële tegenslagen onze
activiteiten voortzetten.
De omvang van de continuïteitsreserve is op basis van
een scenarioanalyse, uitgevoerd in 2014, bepaald op
maximaal 20% van de totale jaaruitgaven. Als jaaruitgave
wordt hierbij het driejaar gemiddelde genomen van
de werkelijke uitgaven in het voorgaande boekjaar,
het lopende boekjaar en de geraamde jaaruitgave
volgens de begroting voor het komende boekjaar. Bij de
bepaling van de jaaruitgaven worden de uitgaven uit
de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen niet
meegenomen. De continuïteitsreserve is ultimo 2018
onder het vastgestelde maximum van 20%.
In het reglement van het CBF-keur is bepaald dat de
continuïteitsreserve maximaal anderhalf maal de
jaarlijkse kosten voor de werkorganisatie zou mogen
bedragen. Onder kosten van de werkorganisatie
wordt verstaan: kosten eigen personeel (zowel voor
de werving als voor de doelstellingsuitvoering),
huisvestingskosten, kantoor- en administratiekosten
ten behoeve van de eigen organisatie, bestuurskosten,
de kosten voor fondsenwerving, alsmede kosten van
uitbestede diensten betreffende bovenstaande posten.
Ultimo 2018 beloopt de continuïteitsreserve volgens die
berekeningswijze 0,5 maal de jaarlijkse kosten voor de
werkorganisatie.
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Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:
Bestemmingsreserves 2018 (8)
(in € duizend)

Bestemmingsreserves doelbesteding
Aanpassing beginvermogen

Bestemmingsreserve nog af te wikkelen
nalatenschappen
Totaal bestemmingsreserves

Stand per
1 jan. 2018

Dotatie
2018

Onttrekking
2018

Stand per
31 dec. 2018

29.897
-30

16.047
-

-29.525
-

16.419
-30

29.867

16.047

-29.525

16.389

4.616

217

-35

4.798

34.483

16.264

-29.560

21.187

Door het Bestuur zijn bestemmingsreserves gevormd
om tot uitdrukking te brengen welk deel van het
besteedbaar vermogen bestemd is voor bijzondere
bestedingsdoeleinden.
Bestemmingsreserves doelbesteding
Ultimo 2018 zijn deze reserves van € 16,4 miljoen bestemd
voor doelbesteding in toekomstige jaren aan meer genezing,
minder kanker en betere kwaliteit van leven.
Deze bestemmingsreserves doelbesteding bestaat uit twee
delen:
• Bestemmingsreserve overig € 4,9 miljoen;
• Meegeconsolideerde entiteiten € 11,5 miljoen.
Bestemmingsreserve nog af te wikkelen
Nalatenschappen
Deze bestemmingsreserve is vrij uitkeerbaar voor
doelbesteding, nadat het vruchtgebruik is ontvangen.
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Herwaarderingsreserve (9)
Herwaarderingsreserve (9)
(in € duizend)
Stand per
1 jan. 2018

Dotatie
2018

Onttrekking
2018

Stand per
31 dec. 2018

Herwaarderingsreserve aandelen
Aanpassing beginvermogen

3.289
-329

-

-2.960
-

329
-329

Totaal Herwaarderingsreserves

2.960

-

-2.960

-

Voor ongerealiseerde koersresultaten op aandelen
en obligaties per ultimo boekjaar wordt een
herwaarderingsreserve gevormd. Negatieve
koersresultaten worden direct in het resultaat
genomen. Ultimo 2018 waren er geen
ongerealiseerde koersresultaten.
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Bestemmingsfondsen (10)
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, wordt dit deel aangemerkt als
een ‘bestemmingsfonds’. Het verloop van de bestemmingsfondsen in 2018 is als volgt:
Bestemmingsfondsen (10)
(in € duizend)
Stand per
1 jan. 2018

Dotatie
2018

Onttrekking
2018

Stand per
31 dec. 2018

Pink Ribbon
UMCG Kanker Researchfonds
LUMC Kankeronderzoekfonds
Bestemmingsfonds nalatenschap
Fondsen op naam

72
8
-25
1.045
16.713

16.703

-17.150

72
8
-25
1.045
16.266

Totaal bestemmingsfondsen

17.813

16.703

-17.150

17.366

Bestemmingsfondsen UMCG Kanker Researchfonds
en LUMC Kankeronderzoekfonds
Deze bestemmingsfondsen zijn ontstaan uit de samenwerking op het terrein van fondsenwerving van KWF
Kankerbestrijding met de Universitaire Medische Centra
in Groningen en Leiden. De doelstelling van de fondsen
betreft translationeel - en klinisch onderzoek alsmede
aan onderzoeksgerelateerde voorzieningen. Naar
verwachting vindt besteding in 2019 plaats.
Bestemmingsfonds nalatenschap
Ultimo 2012 en 2013 is een bestemmingsfonds gevormd
voor de ontvangen gelden uit een nalatenschap. Deze
gelden zijn specifiek bestemd ten behoeve van één of meer
projecten welke zich bezighouden met onderzoek naar
de psychosociale voorgeschiedenis van kankerpatiënten.
Naar verwachting vindt besteding in 2019 plaats.
Fondsen op naam
Dit deel van het vermogen van € 17,4 miljoen (vorig jaar € 16,7
miljoen) betreft aan KWF Kankerbestrijding, door middel
van een overeenkomst, geschonken middelen, waarbij de
schenkers hebben bepaald dat de overgedragen vermogens
gedurende een vastgelegde termijn apart van het overige
reserves van KWF Kankerbestrijding moeten worden
geadministreerd. De afname is voor een groot deel te verklaren
door bestedingen uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds.
In 2018 zijn er drie nieuwe fondsen op naam gestart: Nancy
Helsdingen KWF Fonds, stichting Esther Dina Polak en de
stichting Maarten van der Weijden Foundation.
De bijdrage van stichting Maarten van der Weijden
Foundation is tot stand gekomen na actie van de
Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. De afname
is te verklaren door bestedingen aan onderzoeksprojecten.
Voor fondsen op naam geldt dat de kosten voor de
bedrijfsvoering van de KWF-organisatie, niet ten laste van
een fonds op naam komen. De baten van een fonds op naam
worden namelijk volledig besteed aan de missiedoelen.
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Fondsen op naam
De specificatie van de fondsen op naam over 2018 is als volgt:

Fondsen op naam
(in € duizend)
1 jan. 2018
		

Dotatie
2018

Ontrekking
2018

31 dec. 2018

J + A / KWF-fonds (looptijd t/m december 2019)
kankeronderzoek in algemene zin en leukemie in het bijzonder

58

-

-

58

J.D. Schamhart / KWF-fonds (looptijd t/m augustus 2022)
onderzoek naar sarcoom van de baarmoeder

10

-

-

10

Uly Plesman-Vogel / KWF-fonds (looptijd tot januari 2021)				
onderzoek vroegontdekking uitzaaiingen bij borstkanker
409
-

409

Meijer-Sluiter / KWF-fonds (looptijd t/m september 2024)
onderzoek naar en voorlichting over kanker in algemene zin
Suman / KWF-fonds (fonds voor onbepaalde tijd) kankeronderzoek in algemene zin
Knecht-Drenth / KWF-fonds (fonds voor onbepaalde tijd) kankeronderzoek in algemene zin
Alpe d’HuZes / KWF-fonds (fonds voor onbepaalde tijd) bestrijding van kanker in algemene zin
De Peffer Kavelaar / KWF-fonds (looptijd t/m februari 2019)
begeleiding patiënten en hun naasten en wetenschappelijk onderzoek
Elisabeth van der Werf / KWF-fonds (looptijd t/m juni 2068)
realisatie missie van KWF Kankerbestrijding
Jeanne Rood / KWF-fonds (looptijd t/m december 2019)
realisatie missie KWF Kankerbestrijding en translationeel onderzoek bij voorkeur
de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden

287

-

-16

271

46

2

-7

41

365

-

-365

-

11.357

11.311

-11.181

11.487

160

-

-63

97

49

65

-57

57

125

-

-50

75

(vervolg op volgende pagina)
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Fondsen op naam
(in € duizend)

(vervolg van vorige pagina)
1 jan. 2018
		

Dotatie
2018

Ontrekking
2018

31 dec. 2018

2

-

-1

1

1.624

-

-89

1.535

85

-

-8

77

Zuster & Broeder Frances en Henk Lodder / KWF-fonds (looptijd tot 15 jan. 2031)
steunen van translationeel en toegepast wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van oncologie

1.068

-

-82

986

Vader & Moeder Daniël Lodder en Goverdina Lodder-Smolenaars /
KWF-fonds (looptijd tot 15 jan. 2031) steunen van wetenschappelijk onderzoek
op het gebied van oncologie (algemeen)

1.068

-

-82

986

Stichting Maarten van der Weijden Foundation

-

5.023

-5.023

-

Stichting Esther Dina Polak

-

352

-200

152

Nancy Helsdingen KWF Fonds

-

34

-10

24

16.713

16.787

-17.234

16.266

Renooij-Sou / KWF-fonds (looptijd t/m december 2019)
realisatie missie KWF Kankerbestrijding,en in het bijzonder stamcelonderzoek
Kliphuis / KWF-fonds (looptijd t/m januari 2035)
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kankerbestrijding
van Kooten- Dekker / KWF-fonds (looptijd t/m augustus 2026)
bevorderen wetenschappelijk onderzoek

Totaal
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Voorzieningen (11)
De specificatie van de post voorzieningen is als volgt:
Voorzieningen (11)
(in € duizend)
Stand per
Dotatie
1 jan. 2018
2018
			
Voorziening Nalatenschappen
438
17
Voorziening langdurig zieken
137
52
				
Totaal
575
69

Onttrekking
2018

Stand per
31 dec. 2018

-71
-121

384
68

-192

452

De voorziening nalatenschappen betreft
uitkeringsverplichtingen aan derden (privé personen)
niet in het kader van de doelstelling, voortvloeiend uit
verplichtingen bij verkrijging van nalatenschappen.
Deze nalatenschap is tegen contante waarde
gewaardeerd. De rentedotatie is ten laste gebracht van
de post kosten beleggingen, een eventuele vrijval wordt
ten gunste van deze post geboekt.
De voorziening langdurig zieken betreft de verwachte
non-productiviteit van medewerkers die op de
balansdatum langdurig ziek zijn en waarvan niet
wordt verwacht dat zij in actieve dienst zullen
terugkeren. De voorziening is berekend tot uiterlijk twee
jaar na de eerste ziekmelding en gewaardeerd tegen
nominale waarde.
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Langlopende schulden (12)
Het verloop van de langlopende uitkeringsverplichtingen in 2018 is als volgt weer te geven:
Langlopende schulden (12)
(in € duizend)
		
Stand per
		
1 jan. 2018
			
Projectfinanciering		
137.779
Financiering NKI		
32.200
Projecten Pink Ribbon		
1.139

Mutatie
2018

Stand per
31 dec. 2018

-5.061
986

132.718
32.200
2.125

171.118

-4.075

167.043

Totaal		

Er zijn geen langlopende schulden met een looptijd langer dan 5 jaar.

Langlopende uitkeringsverplichtingen
De toezeggingen inzake project-, programma- en
persoonsgebonden-financiering en de financiering ten
behoeve van het NKI, betrekking hebbende op de jaren
na balansdatum, worden onder uitkeringsverplichtingen
gepresenteerd en worden uitgesplitst naar
langlopende (die vervallen na één jaar) en kortlopende
uitkeringsverplichtingen (die vervallen binnen één jaar).
KWF Kankerbestrijding bestemt een percentage van
de reguliere inkomsten voor financiering ten behoeve
van het NKI. Met het NKI is een overeenkomst gesloten
met een looptijd van vijf jaar, van 1 januari 2015 tot
en met 31 december 2019. In de berekening van de
uitkeringsverplichtingen uit hoofde van toegezegde
basisfinanciering zijn die boekjaren betrokken waarvan
de inkomsten definitief bekend zijn.
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Overige schulden
De overige schulden worden als volgt gespecificeerd:

Kortlopende schulden (13)
De specificatie van de kortlopende schulden is als volgt:
Kortlopende schulden (13)

KWF Kankerbestrijding heeft in 2018 een financieringsregeling gesloten
met de Nederlandse federatie voor kankerpatiëntenorganisaties (NFK) voor
2019. Deze verplichting is als uitkeringsverplichting opgenomen. Alle hier
opgenomen kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.
(in € duizend)
31 december
2018

31 december
2017

Kortlopende uitkeringsverplichtingen
Overige schulden op korte termijn

125.203
16.746

115.599
16.433

Totaal

141.949

132.032

Overige schulden
(in € duizend)
31 december
2018

31 december
2017

Crediteuren
Betalingen onderweg
Opgebouwde vakantierechten
Loonbelasting en sociale premies
Overige te betalen posten

11.684
-55
1.135
435
3.547

366
12.439
1.164
419
2.045

Totaal

16.746

16.433

De omschrijving van de kortlopende uitkeringsverplichtingen staat
toegelicht bij de langlopende uitkeringsverplichtingen. De specificatie
van de kortlopende uitkeringen is als volgt:
Kortlopende uitkeringsverplichtingen
(in € duizend)

Projectfinanciering
Financiering NKI
Projecten Pink Ribbon
Totaal

Stand per
1 jan. 2018

Mutatie
2018

Stand per
31 dec. 2018

99.045
16.100
454

9.378
226

108.423
16.100
680

115.599

9.604

125.203
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
(in € duizend)
31 december 2018
Duur looptijd
< 1 jaar
1-5 jaar
>5 jaar
				
Leaseauto’s
53
21
Huur Delflandlaan 146-148-150 en
huur 60 parkeerplaatsen
44
Huur copiers en printers
6
Erfpacht Delflandlaan 17
7
39
339

Totaal
74
44
6
385

110

60

339

509

Huur kantoorruimte Overschiestraat 65

50

-

-

50

Subtotaal Kanker.NL

50

60

339

509

160

60

339

559
138.088

Subtotaal KWF

Totaal geconsolideerd
138.062

Er is sprake van een rechtszaak tegen een voormalig leverancier, waarbij in 2019 afwikkeling
zal plaatsvinden. De verwachting is dat dit niet zal leiden tot materiële vorderingen.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Oncode
KWF heeft in 2017 een 5-jarig contract afgesloten voor financiering van
Oncode Institute voor € 12,7 miljoen per jaar, waarbij de mogelijk is
opgenomen dat KWF jaarlijks kan beslissen over een verlenging. Bij niet
verlengen is afgesproken dat er een periode van maximaal 6 maanden in
acht zal worden genomen om in gezamenlijk overleg zaken af te ronden
en over te dragen en de daarbij behorende kosten voor rekening van KWF
Kankerbestrijding komen.
KWF Kankerbestrijding heeft daarnaast geen niet uit de balans blijkende
rechten en is de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen
aangegaan voor:
• Operationele lease van 7 bedrijfsauto’s, met een variërende looptijd
tot 5 februari 2021;
• Huur pand Delflandlaan 146-148-150, die loopt tot 30 juni 2019;
•
•
•
•

Huur 60 parkeervoorzieningen Delflandlaan 20, die lopen tot 1 mei 2019;
Huur copiërs en printers, die loopt tot 1 maart 2019;
Erfpachtrecht van Delflandlaan 17, deze loopt tot 1 februari 2019;
Huur kantoorruimte Overschiestraat 65, die loopt tot 31 december 2019.

Financiële risico’s financiële instrumenten
Financiële instrumenten in de jaarrekening van KWF Kankerbestrijding
omvatten investeringen in aandelen en obligaties, derivaten, overige
vorderingen, geldmiddelen, uitkeringsverplichtingen, crediteuren en
overige te betalen posten. Ter beperking van het rente- en kredietrisico
belegt KWF Kankerbestrijding qua vastrentende waarden in Nederlandse
staatobligaties en Nederlandse banken. Tijdelijk overtollige middelen
worden op deposito of op rekeningen-courant geplaatst bij één of meer
Nederlandse grootbanken. KWF Kankerbestrijding loopt geen valutarisico,
omdat KWF Kankerbestrijding geen transacties of beleggingen verricht in
buitenlandse valuta. In 2018 is er gebruik gemaakt van derivaten.
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Toelichting op de geconsolideerde staat
van baten en lasten 2018

Baten								
Vrijwilligers
10.763
- 10.763 11.384
Acties en Innovatie
3.102
1.308
4.410
5.626
42.782
10.662
6.851
44.457
3.468
17.949
-

10.386
4.624

46.875
10.356
6.100
40.305
250
-

3.494
280
-

2.811
-

13

21.749
-

Som van de geworven baten

117.751

5.082

2.811

13

21.749 147.406 143.179 142.306

Begroting 2018

120.506

6.372

2.781

-

13.520 143.179		

Totaal 2017

119.861

4.927

2.777

3

14.738 142.306		

Donaties en giften
Eigen loterijen
Grote Gevers
Nalatenschappen
Bedrijven
Samenwerkingen
Uit acties van derden
Subsidies van overheden

46.875
10.356
6.100
40.305
3.494
25.090
13

Totaal 2017

Begroting 2018

Hierna volgt een toelichting op de Staat van Baten en
Lasten van KWF Kankerbestrijding over het boekjaar
2018. De Staat van Baten en Lasten geeft een overzicht
van de opbrengsten en kosten die in deze periode zijn
ontstaan en laat het resultaat zien.

Totaal 2018

Baten van andere organisaties
zonder winststreven

Baten van subsisies van
overheden

Baten van loterijorganisaties

Baten van bedrijven

Specificatie van de geworven baten

Baten van particulieren

Baten

43.318
10.640
4.834
47.546
3.165
1
17.790
3
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Baten van particulieren (14)
De baten van particulieren vanuit Vrijwilligers bestaan uit de volgende opbrengstcategorieën:
Baten uit vrijwilligers
(in € duizend)
Werkelijk
2018
Collecte
SamenLoop voor Hoop
Giften Lief en Leed via afdelingen
Overige giften via afdelingen
Winkelbussen

Begroot Werkelijk
2018
2017

5.857
3.661
709
413
123

6.274
3.600
730
654
126

5.904
3.177
561
620
124

10.763

11.384

10.386

In 2018 waren er 687 afdelingen actief die voor KWF
Kankerbestrijding hebben gecollecteerd. De collecte wordt
georganiseerd door het bestuur van de afdeling en via
wijkhoofden worden de collectematerialen uitgedeeld aan
de collectanten. Naast de collecte plaatsen de afdelingen
collectebussen bij huwelijken, begrafenissen en winkels.
In 2018 hebben vrijwilligers op 39 verschillende plaatsen in
Nederland een SamenLoop voor Hoop georganiseerd,
in 2017 waren dit er 33. Een SamenLoop is een 24-uurs
wandelevent waarbij teams op een parcours gezamenlijk
een lange wandeling maken en geld ophalen voor
KWF Kankerbestrijding.

Baten uit acties en innovatie

Dit betreffen baten en acties van particulieren en bedrijven die vanuit KWF,
Pink Ribbon en de meegeconsolideerde entiteiten zijn geïnitieerd.

Baten uit donaties en giften

De baten uit donaties en giften zijn ontvangen in 2018 en betreffen met
name donaties van donateurs.
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Verbonden partijen
KWF Kankerbestrijding heeft in 2018 van de volgende verbonden partijen een donatie ontvangen:
Baten verbonden partijen
(in € duizend)
Stichting Theodora Boasson			

45

Baten uit eigen loterijen

Gezien de omvang van het aandeel in de stemrechten in
het bestuur, kan KWF Kankerbestrijding geen invloed van
betekenis uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid
van deze stichtingen. KWF Kankerbestrijding heeft geen
overheersende zeggenschap en kan niet beschikken over
economische voordelen en draagt geen economische risico’s
voortvloeiend uit deze stichtingen.

De baten uit eigen loterijen zijn verantwoord voor het totaalbedrag van
de ontvangen inleg van de loterij donateurs. Deze baten bedroegen in
2018 € 10,4 miljoen.

Baten uit grote gevers

De baten uit grote gevers bevatten onder andere ontvangen bedragen uit
algemene giften van grote gevers. Deze baten bedroegen in 2018
€ 6,1 miljoen.

Baten uit nalatenschappen

In de opbrengsten nalatenschappen 2018 is een bedrag van € 0,2 miljoen
aan waardering vruchtgebruik dossiers verantwoord. Dit bedrag is aan de
bestemmingsreserve vruchtgebruik toegevoegd.
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Baten van bedrijven (15)
De baten betreffen ontvangen donaties en giften van bedrijven.
De specificatie van de baten over 2018 is als volgt:
Baten uit bedrijven
(in € duizend)
Werkelijk
2018
Acties en Innovatie
Bedrijven Zakenvrienden
Bedrijven Sponsoring
Bedrijven Acties
Bedrijven Partners
Bedrijven overig

Begroot Werkelijk
2018
2017

1.308
2.324
128
207
146
969

1.858
2.430
122
110
250
1.557

1.762
2.068
147
249
234
467

5.082

6.327

4.927
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Baten van loterijorganisaties (16)

Baten van andere organisaties zonder winststreven (18)

(in € duizend)
Werkelijk
2018

Begroot Werkelijk
2018
2017

Via Externe Loterijen			
Vriendenloterij N.V. voor KWF
1.665
1.900
Vriendenloterij N.V. voor Pink Ribbon
746
781
Stichting de Nederlandse Loterij
400
100
Totaal

2.811

(in € duizend)

2.781

1.870
536
371
2.777

Baten van subsidies van overheden (17)

Werkelijk
2018

Begroot Werkelijk
2018
2017

Via KWF Kankerbestrijding:			
Stichting Alpe d’HuZes
11.321
10.000
Maarten van der Weijden Foundation
5.023
750
Stichting Fight Cancer
2.713
1.300
Stichting Ride for the Roses
532
700
Stichting Mont Ventoux
386
350
Movember Europe
Stichting Team Doelbewust / Coll Sensation
315
275
Stichting Katwijk Wandelmarathon / Kippenloop 158
145

10.434
1.808
696
363
41
291
144

Subtotaal KWF Kankerbestrijding

13.777

20.448

13.520

De opbrengst van Stichting Alpe d’HuZes en Maarten van der Weijden
Foundation is aan het Fonds op naam toegevoegd. De doelstelling van
dit fonds is bij Fondsen op naam toegelicht.			

Subsidies
In 2018 heeft KWF Kankerbestrijding voor onderzoeksprogramma’s op het
gebied van kankeronderzoek geen subsidiebijdragen van de Nederlandse
overheid ontvangen. De ontvangen subsidie heeft betrekking op een
projectsubsidie voor de organisatie.

(vervolg op volgende pagina)
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Baten van andere organisaties zonder winststreven (18)

Baten van andere organisaties zonder winststreven (18)

(in € duizend)
Werkelijk
2018

Begroot Werkelijk
2018
2017

Via Stichting
Antoni van Leeuwenhoek Foundation:			
Stichting A. Hendriksz Second To None
Stichting (Z) aan de Wandel
36
Stichting Stop Darmkanker
Stichting Team Westland
60
Stichting a Sister’s Hope
66
Stichting Linda tegen Melanoom
Stichting DNA Gala
755
917

125
40
53
105
175
11
-

-

509

Antoni van Leeuwenhoek Foundation
			
Via Stichting Radboud Oncologie Fonds:			
Stichting Honderdduizendkeereentientje
67
Stichting Bergh in het Zadel
45
-

255

Subtotaal Stichting

(in € duizend)

Subtotaal
112
Stichting Radboud Oncologie Fonds
			

Werkelijk
2018

Begroot Werkelijk
2018
2017

Via Stichting Kankeronderzoeksfonds Limburg:			
Stichting Vrienden van Kankerfonds Limburg
Stichting Navenant Foundation
Stichting Boekensteun
Stichting Vergroot de Hoop
Hetty Aarsman Stichting
272
Subtotaal
Stichting Kankeronderzoeksfonds Limburg
Totaal

106
75
12
2
2

272

-

197

21.749

13.520

14.738

255

(vervolg in tabel hiernaast)
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Toelichting lastenverdeling over 2018
Toelichting lastenverdeling over 2018
(in € duizend)
Doelstelling
Meer
Minder
Genezing
Kanker
			

Betere
WervingsKosten
Kwaliteit
kosten
beheer en
van leven		 administratie

Totaal
Werkelijk
2018

Begroot
2018

Werkelijk
2017

Subsidies en bijdragen
Uitbesteed werk
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
ICT kosten
Kantoor- en algemene kosten

107.330
178
679
3.654
167
148
1.369
189

54
1.881
4.448
2.709
70
62
623
68

7.997
1.248
1.617
2.298
14
58
67
183

4
1.472
10.182
6.553
205
182
1.837
201

223
56
2.388
71
63
229
189

115.385
5.002
16.982
17.602
527
513
4.125
830

98.788
4.399
19.211
19.179
699
685
4.747
1.001

114.239
3.532
16.617
17.520
541
581
3.500
870

Totaal 2018

113.714

9.915

13.482

20.636

3.219

160.966

148.709

157.400

Begroot 2018
Werkelijk 2017

100.834
119.219

10.924
10.052

10.864
4.338

22.390
20.525

3.697
3.266

148.709 		
157.400

Jaarverslag | 90

Jaarrekening 2018

Specificatie besteed aan doelstellingen (19)
De bestedingen zijn zo goed als mogelijk verdeeld over de drie missiedoelen Meer genezing, Minder kanker en Betere kwaliteit van leven.
Niet iedere besteding is specifiek toe te schrijven aan één van de drie missiedoelen, omdat de besteding vaak bijdraagt aan meer dan één missiedoel.
Specificatie besteed aan doelstellingen geconsolideerd

Specificatie besteed aan doelstellingen geconsolideerd

(in € duizend)
Werkelijk
2018

Begroot Werkelijk
2018
2017

Onderzoek & Meer genezing			
Fundamenteel onderzoek
Vroeg-translationeel onderzoek
Laat-translationeel onderzoek
Preklinisch onderzoek
Klinisch onderzoek
Infrastructuele ondersteuning
Pink Ribbon
Samenwerkingen kankeronderzoek (incl. Oncode)
Instellingssubsidie NKI
Bestedingen Alpe d’HuZes

15.831
8.484
5.290
6.330
13.982
8.928
1.619
19.489
16.100
11.181

19.265
28.606
8.500
1.500
3.800
16.100
10.382

13.525
11.865
8.933
1.803
9.537
16.384
1.445
19.372
16.100
13.304

Opleidingsmogelijkheden
Overige doelbestedingen
Uitvoeringskosten eigen organisatie-personeel
Uitvoeringskosten eigen organisatie-overig

-170
74
1.504
5.072

60
4.441
2.834
5.346

-133
252
2.893
3.939

113.714

100.834

119.219

6.076
2.297
425
367
627
123

6.556
2.622
483
73
690
500

1.250
6.110
1.614
252
24
668
134

9.915

10.924

10.052

Minder kanker			
Onderzoeksprojecten Vroege ontdekking
Voorlichting via wervingsactiviteiten
Een rookvrij Nederland
Zonnen/UV straling
Overige doelbestedingen
Uitvoeringskosten eigen organisatie-personeel
Uitvoeringskosten eigen organisatie-overig

(in € duizend)
Werkelijk Begroot Werkelijk
2018
2018
2017
Betere kwaliteit van leven			
Patientenondersteuning
433
630
38
Kankerpatienten organisatie
7.082
3.541
Voorlichting
160
265
145
Strategie & beleid “Beter Kwaliteit van Leven”
214
29
298
Onderzoeksprojecten Psychosociale Oncologie
1.500
2.463
309
Stichting kanker.nl
3.014
2.500
2.369
Uitvoeringskosten eigen organisatie-personeel
843
1.106
1.034
Uitvoeringskosten eigen organisatie-overig
236
330
145
13.482
10.864
			
Totaal bestedingen

137.111

122.622

4.338
133.609

(vervolg in tabel hiernaast)
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De totale bestedingen 2018 zijn circa € 14,5 miljoen
hoger dan begroot. Deze overbesteding komt voort
uit de toekenningen, die in januari 2018 zijn besteed.
Keurmerk
Als één van de eerste goede doelenorganisaties in
Nederland kreeg KWF Kankerbestrijding het keurmerk
van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
Voorlichting via wervingsactiviteiten
Bij de toerekening van de communicatiekosten aan
de kosten eigen fondsenwerving en voorlichting zijn
vier categorieën gehanteerd. Bij de eerste categorie
is er sprake van 100% fondsenwerving /0% voorlichting
(onder meer incasso- en advieskosten). Bij de
tweede categorie is sprake van 80% fondsenwerving/20% voorlichting waarbij de wervingsactiviteiten in hoofdzaak gericht zijn op het werven
van fondsen en gedeeltelijk voorlichting plaatsvindt
(bijvoorbeeld collecte en Vrijwilligersnieuws
magazine). Bij de derde categorie is sprake van
60% fondsenwerving/40% voorlichting waarbij
het giftverzoek belangrijker is dan het geven van
voorlichting (bijvoorbeeld Samenloop voor Hoop en
straatwerving). Bij de vierde categorie is sprake van
40% fondsenwerving/60% voorlichting waarbij
het geven van voorlichting belangrijker is dan het
giftverzoek (bijvoorbeeld Kanker op de Werkvloer
voor bedrijven).

Bestedingsratio’s

Bestedingspercentage lasten
Deze ratio geeft per jaar aan welk percentage van de
totale lasten besteed is aan de doelstellingen van
KWF Kankerbestrijding. Voor 2018 is de bestedingsratio
85,2% (vorig jaar 84,9%), begroot was een

Bestedingspercentage beheer en administratie
Bestedingspercentage en administratie zijn kosten
die de organisatie maakt in het kader van de (interne)
beheersing en administratievoering en die niet worden
toegerekend aan de doelstelling of de werving van
baten. Bij de kostentoerekening is de aanbeveling
van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen
gevolgd. De kosten van bestuur en directievoering,
financiën, planning & control zijn volledig onder deze
post verantwoord. Kosten voor ICT, personeelszaken
en huisvesting zijn naar rato van personele inzet
toegerekend. Overige algemene kosten, zoals
juridische ondersteuning e.d., worden, voor zover niet
toerekenbaar aan doelstelling of werving baten, onder
deze post verantwoord. Uitgedrukt als percentage
van de totale baten komen de kosten van beheer en
administratie uit op 2,2 % (vorig jaar 2,2%), begroot

bestedingspercentage van 82,4%.

was een percentage van 2,6%.

Bestedingspercentage baten
Deze ratio geeft per jaar aan welk percentage van
de ontvangen middelen besteed is aan de doelstellingen
van KWF Kankerbestrijding. Voor 2018 is de
bestedingsratio 95,1% (vorig jaar 91,1%), begroot was
een bestedingsratio van 83,6%. Het verschil met de
begroting is te verklaren doordat er € 14,5 miljoen meer
besteed is aan samenwerkingen in onderzoek en de
baten € 2,0 miljoen lager zijn uitgekomen dan begroot.

Bestedingspercentage wervingslasten
Deze ratio geeft per jaar aan welk percentage van
de totale baten besteed is aan de wervingslasten van
KWF Kankerbestrijding. Voor 2018 is de bestedingsratio
14,3% (vorig jaar 14,0%), begroot was een bestedingspercentage van 15,3%.
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Accountantskosten
De accountantskosten zijn als volgt gespecificeerd weer te geven:
Accountantskosten
(in € duizend)
		
Organisatie
MAZARS N.V.
MAZARS N.V.

Werkzaamheden
Jaarrekeningcontrole
Overige controle opdrachten

		

2018

2017

71
-

70
-

71

70

De hiernaast vermelde accountantskosten hebben
betrekking op het boekjaar van de jaarrekening,
ongeacht of de werkzaamheden door de accountant
reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht.
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Specificatie FTE per 31 december naar inrichting organisatie KWF
(in fte)
Werkelijk
31-12-2018
Doelbesteding
Werving
F&O
Corporate Affairs
Staf
Totaal FTE

Begroot Werkelijk
2018 01-01-2018

49,7
86,2
36,5
21,4
8,2

55,1
85,3
35,9
21,1
8,7

51,9
84,5
35,2
20,0
7,9

202,0

206,1

199,5

Personeelskosten
Naast de maandelijkse salariëring ontvangen de
medewerkers 8% vakantiegeld en een aantal
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een
pensioenregeling en opleidingsmogelijkheden.
KWF Kankerbestrijding kent geen dertiende
maanduitkering of andere bonusregelingen.
Eind 2018 waren er bij KWF Kankerbestrijding 234
medewerkers in dienst (202,0 fte’s). Het gemiddeld
aantal werknemers over 2018 bedraagt 234 (200,8 fte’s).

De specificatie van de totale personeelskosten is als volgt:
Specificatie Personeelskosten
(x € 1.000)
Werkelijk
2018

Begroot Werkelijk
2018
2017

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

12.052
2.009
1.416
2.125

13.537
2.256
1.562
1.824

12.116
1.799
1.413
2.192

Totale Personeelskosten

17.602

19.179

17.520

Jaarverslag | 94

Jaarrekening 2018

Bruto salarissen medewerkers
De brutosalarissen per maand, bij een voltijd aanstelling, zijn in 2018 als volgt:
Overzicht bruto salarissen per maand van betaalde medewerkers, bij een voltijds aanstelling
(ingedeeld naar functiegroepen in € )
		
van
			
Management		4.448
Beleid / middenkader		3.494
Ondersteunend / adviserend		2.799
Administratief		2.278

tot
7.982
5.612
4.979
3.457

Pensioenfonds
KWF Kankerbestrijding kent voor haar personeel een pensioenregeling op basis van het
middelloonstelsel. De pensioenregeling is ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds PFZW.
De beleidsdekkingsgraad van het PFZW-pensioenfonds bedraagt ultimo 2018: 101,3 % (2017: 98,6%).
KWF Kankerbestrijding heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in
het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van hogere
toekomstige premies. Het bestuur van het PFZW-pensioenfonds besluit jaarlijks of het pensioen
wordt verhoogd en/of geïndexeerd.
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Bezoldiging bestuur
KWF is actief op het brede terrein van kankerbestrijding, van financiering van kankeronderzoek,
tot preventie en patiënten ondersteuning. KWF
Kankerbestijding is met ruim 100.000 vrijwilligers en
200 beroepskrachten (fte) een grote organisatie.
De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid,
de hoogte van de directiebeloning en de hoogte
van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de
vaststelling van de beloning volgt KWF
Kankerbestrijding de Regeling beloning
directeuren van goededoelenorganisaties
(zie www.goededoelennederland.nl). De regeling
geeft aan de hand van zwaartecriteria een
maximumnorm voor het jaarinkomen. De weging van

bijdrage pensioen en overige beloningen op termijn.
Dit maximum bedraagt € 187.000 per jaar. De voor de
toetsing, aan de geldende maxima, relevante totale
beloningscomponent jaarinkomens van de bestuurders
zijn voor de heer drs. J.A. van de Gronden (1 FTE/7 mnd)
€ 96.105 en voor de heer Prof dr. J.H.F. Falkenburg een
detacheringsvergoeding van € 82.029 (incl. BTW;
0,76 FTE/7 mnd). Deze beloningen bleven binnen
de geldende maxima.
Het bestuur in 2018 bestond uit twee bestuurders.
Bezoldiging huidig bestuur (vanaf 1 juni):

de situatie bij KWF vond plaats door de RvT. Dit leidde
tot een zogenaamde BSD-score van 600 punten en
door het percentage van een 2 hoofdige collegiale
besturing van 87% leidt dir tot een BSD van 522 met een
maximaal jaarinkomen van € 150.818 (1 FTE/12 mnd).
De voor de toetsing, aan de geldende maxima, relevante
werkelijke jaarinkomens van de bestuurders is voor
de heer drs. J.A. van de Gronden (1 FTE/7 mnd) € 81.666.
Naast de maximering van het jaarinkomen
geldt ook een absoluut maximum voor de totale
beloningscomponenten jaarinkomen inclusief
belaste vergoedingen/bijtellingen, werkgevers-

Jaarverslag | 96

Jaarrekening 2018

Naam
Functie

drs. J.A. van de Gronden
Bestuurder

Prof dr. J.H.F. Falkenburg
Bestuurder

Onbepaald
38
100
1-6-2018 t/m 31-12-2018

Gedetacheerd
28,8
76%
1-6-2018 t/m 31-12-2018

Jaarinkomen 		
		
		
bruto loon/salaris
75.617
		
			
vakantiegeld
6.049
		
			
eindejrsuitkering, 13e/14emnd
		
			
variabel jaarinkomen
-

-

81.666

-

Dienstverband 		
		
		
		
Aard (looptijd)
		
		
uren
		
		
part-time percentage
		
		
periode
Bezoldiging (EUR)

			
Totaal 		
		
SV lasten (wg deel)
		
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (wg deel)
Uitgestelde vergoedingen
		
Vergoeding wegens
beëindiging dienstverband
		
Detacheringsvergoeding
			
BTW		
		
Detacheringsvergoeding (incl. BTW)
Totaal bezoldiging 2018
Totaal bezoldiging 2017

6.043
8.396
-

		

		

67.793
14.236
82.029

96.105

82.029

n.v.t.

n.v.t.

Jaarverslag | 97

Jaarrekening 2018
T/m mei 2018 heeft KWF twee waarnemend bestuurders gekend, mevrouw S.I. Attema - van den Broek en de heer
drs. N.A. Boering RA. Beiden zijn werkzaam bij KWF. De beloning is in lijn met de afspraken van Goede Doelen NL
voor tweehoofdig bestuur en passend binnen WNT-norm. Als waarnemende bestuurders hadden Attema en Boering
recht op een waarnemingstoeslag.
Bezoldiging bestuur in 2018 (periode jan t/m mei):

Naam
Functie

S.I. Attema - Van den Broek
Bestuurder

drs. N.A. Boering RA
Bestuurder

Onbepaald
38
100
1-1-2018 t/m 31-5-2018

Onbepaald
38
100
1-1-2018 t/m 31-5-2018

Jaarinkomen 		
		
bruto loon/salaris
		
39.910
		
vakantiegeld
			
3.193
		
eindejrsuitkering,
			
13e/14emnd
		
variabel jaarinkomen
			
-

39.910
3.193
-

43.103

43.103

3.434
5.792
4.441
-

3.434
5.792
4.441

Dienstverband 		
		
		
		
		

		
Aard (looptijd)
			
uren
			
part-time percentage
			
periode 			

Bezoldiging (EUR)

Totaal 		

		

SV lasten (wg deel) 			
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
			
Pensioenlasten (wg 			
deel)
Uitgestelde vergoedingen
			
Vergoeding wegens 		
beëindiging dienstverband
Totaal bezoldiging 2018

			

56.770

56.770

Totaal bezoldiging 2017

		

34.240

34.349

Bezoldiging Raad van Toezicht
Aan leden van de Raad van Toezicht worden geen bezoldigingen toegekend of presentiegelden verstrekt, noch zijn aan
				
leden van de Raad van Toezicht leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
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Financiële baten en lasten (20)
Beleggingen
(in € duizend)
			
2018
			
1.466
			158
			1.054
			125
			
-4.873
			
-778
		
2

2017
-281
217
1.073
280
3.289
16

Bruto beleggingsresultaat				
-2.846

4.594

			16

15

Totaal bruto beleggingsresultaat				
-2.830

4.609

Kosten beleggingen

			-413

-285

Netto beleggingsresultaat

			
-3.243

4.324

Obligatierente
Rente leningen en beleggingsrekening
Dividend
Gerealiseerde koersresultaten
Ongerealiseerde koersresultaten
Opbrengsten dervaten
(huur) Opbrengsten onroerend goed

Resultaat liquide middelen (bank en deposito’s)

Opbrengst beleggingen
Vanuit de doelstelling gaat KWF Kankerbestrijding
meerjarige verplichtingen aan voor financiering van
wetenschappelijk onderzoek naar kanker. De toegezegde
financieringen worden over een reeks van jaren
uitgekeerd. De uit te keren gelden worden aangehouden
om in de toekomst aan deze verplichtingen te
kunnen voldoen. Dit geld wordt tijdelijk door KWF
Kankerbestrijding beheerd. Dat moet zorgvuldig
plaatsvinden, zodat de hoofdsom in stand blijft. Om de
vermindering door inflatie tegen te gaan en daarnaast
ook nog extra opbrengsten te realiseren, wordt het
geld met een laag risicoprofiel op lange termijn belegd.
De opbrengsten komen jaarlijks aanvullend op de
overige inkomsten beschikbaar voor besteding aan de
doelstelling. Ultimo 2018 bestonden de belegde middelen
uit aandelen, obligaties en deposito’s.
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Enkelvoudige balans per 31 december 2018 (na bestemming saldo baten en lasten)
(in € duizend)
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

31 december 2018

31 december 2017

6.409
5.576
188

2.774
5.805
196

12.173

8.775

15.372
220.731
118.328

14.347
193.790
162.615

366.604

379.527

Passiva		
Reserves en fondsen		
Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve

Fondsen
Bestemmingsfondsen

Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

24.602
9.664
-

24.702
28.812
3.289

34.266

56.803

17.366

17.814

51.632

74.617

452
172.043
142.477

575
171.118
133.217

366.604

379.527
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Enkelvoudige staat van baten en lasten (na bestemming saldo van baten en lasten)

Enkelvoudige staat van baten en lasten (na bestemming saldo van baten en lasten)

(in € duizend)

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van loterijorganisaties
Baten van subsisies van overheden
Baten van andere organisaties
zonder winststreven

Werkelijk
2018

Begroot Werkelijk
2018
2017

113.506
4.409
2.811
13

117.036
4.725
2.781
-

117.074
4.459
2.777
-

20.448

13.520

13.778

141.187

138.062

138.088

115.266
3.997
18.242

102.988
4.243
8.614

115.819
10.055
1.951

137.505

115.845

127.825

19.874
3.222

21.584
3.692

19.919
3.265

Som van de lasten

160.601

141.121

151.009

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten

-19.414
-3.243

-3.059
3.026

-12.921
4.330

Saldo van baten en lasten

-22.657

-33

-8.591

Som van de geworven baten

(in € duizend)
Bestemming saldo 2018
Toevoeging / onttrekking aan:
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Herwaarderingsreserve
Bestemmingsfondsen

Werkelijk
2018

Begroot Werkelijk
2018
2017

-100
-19.148
-2.960
-449

631
-322
-342

629
-8.759
2.960
-3.421

-22.657

-33

-8.591

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Meer genezing
Minder kanker
Betere kwaliteit van leven

Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

(vervolg in tabel hiernaast)
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Toelichting behorende tot de
enkelvoudige jaarrekening 2018

Baten								
Vrijwilligers
10.763
- 10.763 11.384
Acties en Innovatie
2.271
1.308
3.579
4.580
42.225
10.662
5.136
44.407
2.867
16.801
-

10.386
3.559

46.038
10.356
4.220
39.608
250
-

2.821
280
-

2.811
-

13

20.448
-

Som van de geworven baten

113.506

4.409

2.811

13

20.448 141.187 138.062 138.088

Begroting 2018

117.036

4.725

2.781

-

13.520 138.062		

Totaal 2017

117.074

4.459

2.777

-

13.778 138.088		

Donaties en giften
Eigen loterijen
Grote Gevers
Nalatenschappen
Bedrijven
Samenwerkingen
Uit acties van derden
Subsidies van overheden

46.038
10.356
4.220
39.608
2.821
23.789
13

Totaal 2017

Begroting 2017

Algemeen
Voor de grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
wordt verwezen naar de toelichtingen behorende bij
de geconsolideerde jaarrekening.

Totaal 2018

Baten van andere organisaties
zonder winststreven

Baten van subsisies van
overheden

Baten van loterijorganisaties

Baten van bedrijven

Specificatie van de geworven baten

Baten van particulieren

Baten

42.847
10.640
3.590
47.540
2.697
1
16.828
-
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Aansluitingsoverzicht reserves en fondsen 2018
De verschillen tussen de reserves en fondsen volgens de enkelvoudige balans en volgens de geconsolideerde
balans worden in onderstaand aansluitingsoverzicht toegelicht:
Aansluitingsoverzicht reserves en fondsen 2018
(in € duizend)
2018

2017

Totaal reserves en fondsen geconsolideerd
Totaal reserves en fondsen enkelvoudig

63.155
51.632

80.317
74.617

Verschil

11.523

5.700

7.751
2.552
592
628

3.265
1.323
680
432

11.523

5.700

Aansluitingsverschil:
Bestemmingsreserve Stichting Kanker.NL
Bestemmingsreserve Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation
Bestemmingsreserve Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg
Bestemmingsreserve Stichting Radboud Oncologisch Fonds Nijmegen
Totaal aansluitingsverschil
De verschillen hebben hun effect in de liquide middelen en effecten.
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Aansluitingsoverzicht saldo van baten en lasten 2018
De verschillen tussen het saldo in de enkelvoudige staat van baten en lasten en de geconsolideerde staat
van baten en lasten worden in onderstaand aansluitingsoverzicht toegelicht:
Aansluitingsoverzicht saldo van baten en lasten 2018
(in € duizend)
2018

2017

-16.803
-22.657

-10.770
-8.591

Verschil

5.854

-2.179

Aansluitingsverschil:
Saldo van baten en lasten Stichting Kanker.NL
Saldo van baten en lasten Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation
Saldo van baten en lasten Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg
Saldo van baten en lasten Stichting Radboud Oncologisch Fonds Nijmegen

4.486
1.229
-88
227

-2.358
51
106
22

Totaal aansluitingsverschil

5.854

-2.179

Totaal saldo van baten en lasten geconsolideerd
Totaal saldo van baten en lasten enkelvoudig

Voorstel bestemming saldo van baten en lasten
(in € duizend)
Voorgesteld wordt om het negatieve saldo van baten en lasten
van € 22.657 over het boekjaar 2018 als volgt te verwerken:
• Onttrekking aan de continuïteitsreserve € 100;
• Onttrekking aan bestemmingsreserve € 22.290;
• Dotatie bestemmingsreserve vruchtgebruik € 182;
Onttrekking aan bestemmingsfondsen € 449.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.
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Ondertekening
Aldus opgemaakt en ondertekend door de directie van KWF Kankerbestrijding:
Amsterdam, 11 april 2019

drs. J.A. van de Gronden
Directeur

Prof. dr. F.J.H. Falkenburg
Directeur

Aldus ondertekend door de Raad van Toezicht van KWF Kankerbestrijding:
Amsterdam, 11 april 2019

Mr. F.J. Leeflang
Voorzitter Raad van Toezicht

Prof. dr. J. Verweij
Vice voorzitter Raad van Toezicht

Prof. Mr. T. Bender
Lid Raad van Toezicht

Drs. E. H. van Wiechen, MBA
Lid Raad van Toezicht

Drs. A. Mosman RA
Lid Raad van Toezicht

Drs. M. van Ballegooijen
Lid Raad van Toezicht
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5. Overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding.

Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse
Kankerbestrijding te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen
jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van de reserves en fondsen van Stichting
Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse
Kankerbestrijding per 31 december 2018 en van het
saldo van baten en lasten over 2018 in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650
Fondsenwervende organisaties.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Koningin
Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse
Kankerbestrijding zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags-en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen andere informatie

De jaarrekening bestaat uit:

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans
per 31 december 2018;
2. de geconsolideerde en enkelvoudige staat van
baten en lasten over 2018; en
3. de toelichting met een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
• voorwoord;
• activiteiten en resultaten 2018;
• organisatie en bestuur;
• financiële verantwoording;
• overige gegevens.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens
het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven
in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn
wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële
afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben
op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

vanuit de controle of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan
de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van
de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en
de overige gegevens in overeenstemming met
RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met
betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van
toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken
en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende
RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het
bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op
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grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur
het voornemen heeft om de stichting te liquideren
of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor
het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen
en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate
maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet
alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude
of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk,
van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen

die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang
van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van
het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met
de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie
op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van
controleinformatie die voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude
kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast
te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van
zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing
die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend
zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken
over de effectiviteit van de interne beheersing van
de stichting;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar activiteiten in continuïteit
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een organisatie haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en
inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw
beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel
zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In
dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen.
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van
de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan
hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij
een controle of beoordeling van de volledige financiële
informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder
andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de
relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid
hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de
raad van toezicht over alle relaties en andere zaken
die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen
beïnvloeden en over de daarmee verband houdende
maatregelen om onze onafhankelijkheid te
waarborgen.
Amsterdam, 11 april 2019

MAZARS N.V.
w.g. drs. M.G.W. Quaedvlieg RA AA MBA
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