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Voorwoord
Het jaar 2008 was voor het bestuur van de stichting Kinderoncologie
Groningen een jaar van reflectie. De vraag lag voor op welke wijze
wij de kinderoncologie in Groningen als fondsbeheerder zouden
kunnen ondersteunen in de ontwikkelingen die plaatsvinden in de
kinderoncologie in het algemeen en die in Groningen in het
bijzonder. In dit jaarverslag wordt daar nader op in gegaan.
Voor het beleggingsbeleid startte onze reflectie eigenlijk al in 2007
en leidde tot een nieuw beleggingsbeleid voor ons fonds 2008. Nu, in
2009 kunnen we vaststellen dat we daar precies op tijd mee waren
en daarmee nadelige effecten van de kredietcrisis konden ontlopen.
Ons fonds heeft over 2008 een rendement van +4% gemaakt en daar
zijn we trots op. Trots zijn we ook op de zorgvuldigheid van onze
reviewers en de wetenschappers in ons bestuur, die er voor zorgden
dat de ingediende projecten scherp op hun wetenschappelijke
merites beoordeeld werden.
Voorts was 2008 het jaar waarin wij kennis maakten met het nieuwe
afdelingshoofd van de Kindergeneeskunde en het Beatrix
Kinderziekenhuis van het UMCG, Prof.dr. Henk Jan Verkade. Deze
kennismaking werd al snel gevolgd door verdere afstemming en
open discussie over de ontwikkelingen in de Kinderoncologie in
Nederland en specifiek in Groningen.
Van reflectie naar daadkracht! Dat geldt voor het bestuur van de
stichting Kinderoncologie Groningen, als beheerder van de gelden
ten behoeve van de Kinderoncologie in Groningen, maar ook voor
onze ontvangers: de kinderoncologen en andere onderzoekers rond
de kinderoncologie.
Mr Klaas Bunk,
Voorzitter bestuur SKOG
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Algemene beschouwing verslagjaar 2008
In het voorwoord is al gesproken over 2008 als jaar van
reflectie. Die reflectie betrof de beheerdersrol van de
stichting:
1. Waar staat de kinderoncologie in Groningen in de
(inter)nationale context en wat gaat de komende
wisseling van het hoofd Kinderoncologie (i.v.m.
pensionering) voor het onderzoek betekenen?
2. In welk tempo en waaraan gaan wij ons geld de
komende jaren uitgeven?
3. Welk beleggingsbeleid geeft de meeste zekerheid en
profijt voor de toekomst, rekening houdend met de
beantwoording van vraag 2?
De eerste vraag is eigenlijk het hele verslagjaar aan de orde
geweest in gedachtewisselingen met het hoofd
Kinderoncologie, Prof.dr. Willem Kamps en het afdelingshoofd
Prof.dr. Henk Jan Verkade en de Raad van Bestuur van het
UMCG bij monde van ons bestuurslid de heer Jaspers. Ook nu,
in 2009 is deze vraag nog actueel, want ontwikkelingen gaan
door. Belangrijk daarbij was dat de Raad van Bestuur van het
UMCG een internationale reviewer gevraagd heeft om de
onderzoekslijnen en wetenschappelijke prestaties van het
Kinderoncologisch Centrum Groningen door te lichten en
daarover een advies uit te brengen. Deze review heeft in 2009
plaats gevonden.
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De tweede vraag betreft het financieringsbeleid. Met
Groningse prudentie is de SKOG er in geslaagd om nog gelden
van de actie “Geven voor leven”uit 1974 voor de toekomst
beschikbaar te houden. Dit in tegenstelling tot de andere
centra die daaruit hun deel ontvingen. Hoe kunnen wij met
het resterende geld nog goede impulsen geven aan de
Kinderoncologie in Groningen?
Beide vragen werden aan de orde gesteld in een
Strategienotitie, die eind 2008 door het bestuur werd
vastgesteld. De beantwoording van vraag 3 over het
beleggingsbeleid komt verderop in dit Jaarverslag aan de orde.
Zeker is dat de overgang naar de Friesland Bank per 1-‐1-‐2008
achteraf een uitstekende en goed getimede stap is geweest.
Het jaar 2008 heeft zich gekenmerkt door een terughoudend
financieel beleid in afwachting van de keuzes die het bestuur
goed doordacht en na veel afweging en overleg, voor de
toekomst wil maken.
Dat neemt niet weg, dat er in 2008 een bedrag van Φ470.000
kon worden besteed aan infrastructuur en projecten voor
onderzoek in de Kinderoncologie in Groningen.
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Het Bestuur
In 2008 bestond het bestuur van de SKOG uit:
Mr. Klaas Bunk, voorzitter
Mw. Noor van Leeuwen, secretaris/penningmeester
Prof.dr. Frans Tempelaar, voorzitter Beleggingscie.
Drs. Frans Jaspers (namens de Raad van Bestuur UMCG)
Prof. dr. Gerrit Scherphof
Prof. dr. Betty Meyboom-‐de Jong
en tot maart 2008 drs. Julius van Gils, kinderarts.
Eind 2007 werd de termijn van prof. Scherphof verlengd en
werd prof. Tempelaar herbenoemd.
Het bestuur kwam in 2008 vier maal bijeen voor een
bestuursvergadering.
Ter voorbereiding op deze vergaderingen overlegden de
voorzitter en secretaris/penningmeester met de
administrateur/secretaresse en de adviseur prof. Kamps
steeds in het zogenaamde “klein overleg”.
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Overgang naar Frieslandbank
Per 1 januari 2008 vond de overgang plaats van de ING-‐bank
naar de Frieslandbank. De reden hiervoor lag in een verschil
van opvatting over de uitvoering van het beleggingsbeleid. In
goed overleg met de ING-‐bank is de zakelijke relatie met deze
bank beëindigd en positief afgesloten met een donatie van de
ING-‐bank aan de SKOG. Bij de Friesland bank is gekozen voor
een andere contractvorm : de SKOG blijft nu zelf
verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en de
Frieslandbank adviseert ons pro-‐actief omtrent beleggingen.
De bestuursaansprakelijkheidsverzekering werd bij dezelfde
verzekeraar voortgezet, maar nu via de Frieslandbank.
Nieuw afdelingshoofd Kindergeneeskunde
In maart 2008 vond het eerste kennismakingsgesprek plaats
met Prof.dr. Henk Jan Verkade, het nieuwe afdelingshoofd
Kindergeneeskunde en het Beatrix Kinderziekenhuis van het
UMCG. Prof. Verkade kwam eind 2008 naar de
bestuursvergadering om het nieuwe visieplan voor het Beatrix
Kinderziekenhuis en de ontwikkelingen rond de
Kinderoncologie toe te lichten.
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Vaststelling strategie en beleggingsbeleid SKOG
In maart 2008 werden ook de bestuursnotitie Strategie SKOG
en de notitie over het Beleggingsbeleid van de SKOG
vastgesteld.
Vaststelling Jaarrekening 2007
In juni 2008 werd de jaarrekening 2007 vastgesteld, waarvoor
de accountant een goedkeurende verklaring had afgegeven.
Administratie en secretariaat
De administratie en het bestuurssecretariaat werden ook
weer in 2008 op uitstekende wijze vervuld door mw. Roos
Schilperoort-‐Otte. In 2008 werd in overleg met de accountant
een verdergaande mandatering opgesteld en door het bestuur
vastgesteld, zodat zij nu ook zelf de lopende betalingen kan
afhandelen.
In 2008 werd afscheid genomen van ons bestuurslid Julius van
Gils. Het bestuur zal zijn inbreng als kinderarts missen en
bedankt hem voor zijn grote en betrokken inzet in de
afgelopen jaren.
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Het Beleggingsbeleid
Per 1 januari 2008 heeft de stichting het beheer van de
beleggingen overgebracht naar de Frieslandbank. In het kader
van die overdracht zijn eind 2007 alle beleggingen in
aandelenfondsen geliquideerd. Vervolgens is besloten om een
structurele herbelegging van het liquide vermogen uit te
stellen tot er meer duidelijkheid was over de nieuwe situatie
en een daaruit voortvloeiend beleid inzake omvang en tempo
van bestedingen.
Hiermee is de waarde van het vermogen immuun gebleven
voor de ongunstige koersontwikkelingen op de financiële
markten en is tegelijkertijd geprofiteerd van het relatief hoge
niveau van de korte-‐termijn rente. Zo is het over het jaar 2008
gerealiseerde rendement 4,8 %.
De Beleggingscommissie bestond in 2008 uit:
x Prof.dr. Frans Tempelaar (hoogleraar Financiële
Bedrijfseconomie bij de RUG) en voorzitter van de
commissie,
x Mw. Noor van Leeuwen, penningmeester SKOG.
De Beleggingscommissie had regelmatig overleg met de
adviseur van de Frieslandbank, de heer Niels Picard.
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De gefinancierde projecten
In 2008 werden de volgende projecten financieel gesteund of
subsidie toegekend:
Nieuw project:
x “Prospective longitudinal assessment of cardiovascular
toxicity of childhood cancer treatment” (2009 – 2013)
Lopende projecten:
x “The role of VEGF/VEGFR signaling in pediatric brain
tumor progression” (2006 – 2010)
x “Analysis of risk factors for the outcome of febrile
neutropenia in cancer patients (2005 – 2009)
x ”Regulation and modulation of VEGF expression in
acute myeloid leukemia blasts effects on malignant cell
survival, growth and angiogenesis” (2004 – 2008)
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Afgerond:
Dr. Esther te Poele presenteerde haar promotie onderzoek
“The role of innate immunity in cancer morbidity and
mortality” aan het SKOG-‐bestuur.
Drs. Erik Sikkema, promovendus bij de afdeling
Kinderoncologie/haematologie is op de annual meeting in
april 2008 van de American Association of Cancer Research
(AACR) in de prijzen gevallen met zijn abstract “Kinome
profiling in pediatric brain tumors as a new approach for
target discovery”. Hij ontving de prestigieuze Scholar-‐in-‐
training award van de AACR.
Dr. Bart-‐Jan Kroesen bedankte het SKOGbestuur voor de
bijdrage aan de in 2008 aangeschafte nieuwe Multi-‐color cell
sorter binnen het centrale flowcytometrie centrum. Het gaat
om een “state-‐of-‐the-‐art” apparaat waarmee geavanceerd
onderzoek mogelijk wordt. Naast het kunnen combineren van
Multi-‐color capaciteiten, snelheid en accuraatheid, is dit het
enige systeem met de mogelijkheid tot index-‐sortering.
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Contactadres SKOG
Bestuurssecretariaat en administratie:
Mw Roos Schilperoort-‐Otte
Postadres:Postbus 48, 9468 ZG Annen
Telefoon: 0592-‐27 2285
Email: info@kinderoncologiegroningen.nl
Website: www.kinderoncologiegroningen.nl
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