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Beleidsplan
Stichting Kinderoncologie Groningen
Per 1 januari 2008 werd de Stichting Kinderoncologie Groningen aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).

Inleiding
De Stichting Kinderoncologie Groningen is opgericht per akte op 23 augustus 1978 verleden voor
Mr. E.R. Bossinade, destijds notaris te Groningen.
Sinds de oprichting zijn de statuten een aantal keren aangepast.
Bij akte van 11 november 2010 heeft er in navolging van een bestuursbesluit d.d. 20 mei 2010 een
laatste statutenwijziging plaatsgevonden.
Deze statutenwijziging is verleden door notaris T.J. de Vries, gevestigd te Groningen.
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister, gehouden bij de Kamer van Koophandel te
Groningen onder nummer 41009285.

Strategie
De stichting heeft als missie kinderoncologisch onderzoek in het UMCG te steunen met als doel het
genezingspercentage bij kinderen met kanker terug te dringen, alsmede late
gezondheidsproblemen na genezing van kinderkanker te minimaliseren.
Het doel van de stichting is de strijd tegen kinderoncologische ziekten te steunen zoals die binnen
het Beatrix Kinderziekenhuis als onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen
plaatsvindt.
Wij richten ons daarbij op:
 De zorg voor lijders en het genezen van lijders aan kinderoncologische ziekten, waaronder
begrepen onderzoek, behandeling, verpleging, revalidatie en begeleiding, evenals de
begeleiding van hun naaste omgeving indien daaraan behoefte bestaat;
 Wetenschappelijk onderzoek naar (kinder)oncologische ziekten, epidemiologisch onderzoek
daaronder begrepen;
 Scholing, voorlichting enzovoort ten behoeve van vroegtijdige diagnostiek van oncologische
ziekten bij kinderen;
 Een hoogstaand kennisniveau, naar internationale maatstaven, van de kinderoncologie
binnen de afdeling kindergeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen;
 Samenwerking met alle bij de kinderoncologie betrokken instanties in binnen- en buitenland.
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De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door het beheer van door de stichting verworven
en aan haar geschonken middelen en het toezien op verantwoorde besteding van deze middelen
binnen haar doelstelling.
De stichting beheert haar vermogen, welke bestaat uit gelden afgedragen door het Koningin
Wilhelmina Fonds te Amsterdam uit de actie “Geven voor Leven” ten behoeve van het
kinderoncologische centrum van het Universitair Medisch Centrum te Groningen, vermeerderd met
giften, erfstellingen, legaten, etc. overeenkomstig haar doelstelling en stelt gelden ter beschikking
voor kinderoncologisch- of daaraan verwante onderzoeken.
De stichting heeft als strategie dat haar financiële steun daadwerkelijk effect moet hebben op het
onderzoeksprogramma in Groningen, zowel voor klinisch als fundamenteel onderzoek. Dit betekent
dat niet wordt nagestreefd het vermogen in stand te houden, maar om dit vermogen over een
bepaalde periode zo goed mogelijk te besteden. In 2006 is besloten zodanig te gaan “interen” dat
jaarlijks een aantal projecten kunnen worden gehonoreerd. In 2012 is dit bekrachtigd met een
meerjaren afspraak met het UMCG ten behoeve van onderzoek in het ERIBA instituut. De
verwachting is dat rond 2017 het vermogen grotendeels besteed zal zijn.
Een te eniger tijd resterend liquidatiesaldo zal ter beschikking worden gesteld aan
kinderoncologisch onderzoek binnen het UMCG.

Beleid
De stichting stelt gelden beschikbaar voor kinderoncologisch onderzoek in het UMCG.
Het bestuur van de stichting ontvangt een aanvraag voor een onderzoek.
Deze aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld.
Het bestuur beslist over het toewijzen van een financiële bijdrage voor een onderzoek na positieve
adviezen van (inter)nationale reviewers.
Na goedkeuring en vaststelling van de financiële bijdrage voor een onderzoek is de
penningmeester bevoegd voor de noodzakelijke betalingen.
De administratieve afhandeling van de stichting loopt via het bestuurssecretariaat. De
penningmeester en het bestuurssecretariaat controleren de ingediende declaraties.

Beheer
Jaarlijks zal door de externe accountant van de stichting een jaarrekening worden samengesteld
waaruit de samenstelling van het vermogen blijkt.
Het vermogensbeheer van de stichting wordt bepaald door het bestuur. Het beleid voor dit beheer is
risicomijdend.
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Met het oog op de toegezegde meerjaren onderzoeksbijdragen beperken wij ons tot het aanhouden
van de gelden op een spaarrekening dan wel in risicomijdende beleggingen.
De vermogensbeheerkosten beperken zich tot de bankkosten.
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Eventueel
door hen gemaakte onkosten, in het belang van de Stichting, kunnen na goedkeuring van een
daartoe strekkend verzoek, door het voltallig bestuur, worden vergoed.
De stichting maakt gebruik van een parttime administratief medewerkster.
De administratieve organisatie van de Stichting verloopt hoofdzakelijk in samenspraak met de
penningmeester en de secretariaatsmedewerker van de Stichting.

