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Dit jaarverslag is een document waarin het SKOG bestuur openbare
verantwoording aflegt. Het is een summiere opsomming van
bestuursactiviteiten.
De inhoud en resultaten van de door de SKOG gefinancierde
onderzoeksprojecten is veel interessanter en dat geldt ook voor de
ontwikkeling van de Kinderoncologie in Groningen.
Hierover zal in samenwerking met het UMCG, de afdeling
Kinderoncologie van de Beatrix Kinderkliniek van het UMCG een
document worden opgesteld dat in 2011 beschikbaar zal komen.
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Voorwoord

Het jaar 2009 stond in het teken van afscheid en verandering
door de pensionering van prof Willem Kamps, die jarenlang
aan het roer stond van de afdeling Kinderoncologie in
Groningen.
Tijdens zijn afscheidssymposium kon ik als voorzitter de
aanwezigen vertellen over de hechte en goede samenwerking
van Willem Kamps met het bestuur van onze stichting.
Anderen spraken lovende woorden over de wetenschappelijke
prestaties en de kwaliteit van zorg die hij en zijn team hebben
geleverd. Als voorzitter van een stichtingsbestuur dat
onderzoek financiert sta je daar wat verder van af, maar als
vader van zo’n patientje, dat dankzij de expertise en goede
zorg nu een gezond en actief leven leidt, ken en herken je de
‘drives’ waarmee specialisten als Willem Kamps die
wetenschappelijke prestaties bereiken. Als ‘fondsbeheerder’
past ons bescheidenheid. Wij zijn slechts de facilitators – maar
om dat goed te doen voor de kinderoncologie hier in
Groningen : daar zit onze ‘drive’!

Mr. Klaas Bunk
Voorzitter bestuur SKOG
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1.

Algemene beschouwing verslagjaar 2009

Het bestuur van de stichting Kinderoncologie Groningen
volgde in 2009 de landelijke ontwikkelingen rond de
voorgenomen concentratie van de kinderoncologie in
Nederland. Regionaal zagen wij hoe de samenwerking met
huisartsen zich verder ontwikkelde rond de late
(behandel)effecten bij kinderen die genezen zijn van kanker.
Lokaal ‐ binnen het UMCG ‐ zagen we de steeds verdergaande
multidisciplinaire samenwerking, niet alleen in de
patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek, maar ook
in de aanschaf en het gebruik van apparatuur en de inzet van
laboratoriumexpertise.
Het bestuur evalueerde de doelstellingen van de stichting in
het licht van deze ontwikkelingen en dit leidde tot
herbevestiging van de positie van de stichting Kinderoncologie
Groningen als (financieel) ondersteuner van wetenschappelijk
onderzoek dat in Groningen wordt uitgevoerd en dat de
kinderoncologie in en vanuit Groningen, ten goede komt.
Daarbij heeft het bestuur er voor gekozen om aan te sluiten bij
e snelle ontwikkeling die het ERIBA concept in het UMCG
doormaakt. ERIBA biedt de structuur en wetenschappelijke
omgeving voor hoogwaardig fundamenteel oncologisch
onderzoek, waarin de Groningse kinderoncologie zowel qua
concept als klinische toepassing een sterke ontwikkeling kan
doormaken. Dit betekent dat wij onze
financieringsmogelijkheden zoveel mogelijk hierop zullen
concentreren
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2.

Het Bestuur

In 2009 bestond het bestuur van de SKOG uit:
• Mr. Klaas Bunk, voorzitter
• Mw. Noor van Leeuwen, secretaris/penningmeester en
lid beleggingscie
• Prof. dr. Frans Tempelaar, voorzitter Beleggingscie.
• Drs. Frans Jaspers (namens de Raad van Bestuur
UMCG)
• Prof. dr. Gerrit Scherphof, emeritus hoogleraar
• Prof. dr. Betty Meyboom‐de Jong, emeritus hoogleraar
( tot november 2009).
Het bestuur nam afscheid van Betty Meyboom omdat haar
bestuurstermijn was verlopen. Haar deskundigheid in de
bestuursvergaderingen werd erg op prijs gesteld.
Volgens de in 2009 nog vigerende statuten dient het SKOG‐
bestuur uit 7 personen te bestaan. In 2009 zijn er 2 vacatures.
Besloten wordt om in afwachting van bestuursevaluatie en
voorgenomen statutenwijziging beide vacatures voorlopig niet
in te vullen.
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Het bestuur kwam in 2009 drie 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”.

Vaststelling Jaarrekening 2008
In mei 2009 werd de jaarrekening 2008 vastgesteld, waarvoor
de accountant een goedkeurende verklaring had afgegeven.
Administratie en secretariaat
De taken van de administratie en het bestuurssecretariaat
werden ook weer in 2009 op uitstekende wijze vervuld door
mw. Roos Schilperoort‐Otte.
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3.

Het Beleggingsbeleid

De Beleggingscommissie bestond in 2009 uit:
• Prof.dr. Frans Tempelaar (hoogleraar Financiële
Bedrijfseconomie bij de RUG) en voorzitter van de
commissie,
• Mw. Noor van Leeuwen, penningmeester SKOG.

Prof. Tempelaar hield tijdens de financiële crisis de vinger aan
de pols bij de huisbankier van de stichting, de Friesland bank
en de ontwikkeling van de financiële markten. De beleggingen
van ons vermogen concentreerden wij op oblogaties en
diverse soorten deposito’s, waarmee een stabiele
vermogenspositie bereikt kon worden.
Het bestuur is Frans Tempelaar zeer erkentelijk voor de
zorgvuldige en professionele wijze waarop hij invulling heeft
gegeven aan de uitvoering van dit beleggingsbeleid en is trots
op het in deze periode behaalde rendement over het
gemiddelde vermogen van 4,13%.
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5.

Financiering projecten

In 2009 werd aan de volgende projecten subsidie toegekend:
• “Prospective longitudinal assessment of cardiovascular
toxicity of childhood cancer treatment” (2009 – 2013)
• “The role of VEGF/VEGFR signaling in pediatric brain
tumor progression” (2006 – 2010)
• “Analysis of risk factors for the outcome of febrile
neutropenia in cancer patients (2005 – 2009)
Dr. de Bont heeft eind 2009 een voorstel ingediend voor extra
financiële ondersteuning van haar lopend onderzoek.
Afgerond:
Dr. R. Blaauwbroek presenteerde haar (door de SKOG
gefinancierde) promotie‐onderzoek “Lange termijn follow‐up
voor volwassen overlevenden van kinderkanker; de rol van de
huisarts” aan het SKOG bestuur.
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4.

Afscheid van Prof.dr. W.A. Kamps

In september 2009 heeft het Hoofd Kinderoncologie
aangegeven te willen stoppen per 1‐1‐2010.
Vanaf 1976 heeft Prof.dr. Willem Kamps in het
Kinderoncologisch Centrum Groningen mogen werken en
heeft van dichtbij de opkomst en bloei van het Centrum
mogen meemaken. In 1993 is Prof. Kamps op de door het
bestuur ingestelde leerstoel Kinderoncologie benoemd als
hoogleraar en hij heeft samen met de medewerkers van het
KinderOncologisch Centrum Groningen, het UMCG en het
SKOG‐bestuur, er alles aan gedaan om het KOCG in
patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding lokaal,
nationaal en internationaal een belangrijke rol te laten spelen.
Ter gelegenheid van zijn afscheid werd er op 16 december
2009 een symposium georganiseerd.
Vanaf 1 januari 2010 zal Mw. Dr. E.S.J.M. de Bont als Hoofd ad
interim de afdeling Kinderoncologie optreden.
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5.

Nieuwe website SKOG/KOCG

In Maart 2009 vond het eerste overleg plaats met Bureau
Voorlichting UMCG over het nieuwe ontwerp website
SKOG/KOCG. Tevens werd in september 2009 het nieuw
ontwikkelde SKOG‐logo geïntroduceerd. Eind 2009 was de
nieuwe website in concept gereed en kon vervolgens begin
2010 het internet op.
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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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