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Dit jaarverslag is een document waarin het SKOG bestuur als
stichtingsbestuur 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. Via onze website
www.kinderoncologie.groningen kunt u hierover meer informatie vinden.
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Voorwoord

In het jaar 2010 is in het UMCG de planvorming rond de
positionering van het onderzoek in de Kinderoncologie
vertaald naar een structuur waarbij verbindingen zijn gelegd
met het onderzoeksinstituut MOL‐ERIBA / het
multidisciplinaire Oncologisch Centrum van het UMCG.
Hierdoor krijgen de onderzoeksactiviteiten van het
Kinderoncologisch Centrum een extra stevige basis, zowel
wetenschappelijk als qua infrastructuur. De Stichting
Kinderoncologie Groningen volgt deze ontwikkeling en heeft
in 2010 afspraken gemaakt met het UMCG over financiering
van een deel van de wetenschappelijke formatie en
onderzoeksprojecten binnen deze nieuwe structuur. Zo willen
wij als stichting onze doelstelling blijven realiseren : het
steunen van wetenschappelijk onderzoek in de
Kinderoncologie vanuit Groningen. Inmiddels weten wij dat
dr. Eveline de Bont als hoofd van het Kinderoncologisch
Centrum van het UMCG dit onderzoek blijft leiden en deze
continuïteit van hoogwaardige wetenschappelijke expertise
geeft ons alle vertrouwen in de wetenschappelijke resultaten
van het onderzoek dat wij de komende jaren zullen blijven
financieren.

Mr. Klaas Bunk
Voorzitter bestuur SKOG
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1.

Algemene beschouwing verslagjaar 2010

De landelijke ontwikkelingen rond de Kinderoncologie gericht
op concentratie van patiëntenzorg en onderzoek in één
landelijk centrum werden door het bestuur van de SKOG op de
voet gevolgd. De Raad van Bestuur van het UMCG en het
hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde,
prof. Dr. H.J. Verkade hebben het stichtingsbestuur steeds
uitvoerig geïnformeerd over deze ontwikkelingen en hun
standpunten hierin. Voor het SKOG bestuur was dit reden om
zich opnieuw te verdiepen in doel en opdracht van de stichting
en de wijze waarop wij hier zo goed mogelijk in Groningen
invulling aan kunnen geven, rekening houdend met de
gesignaleerde landelijke ontwikkelingen.
Het bestuur stelt zich hierbij op het (op de statuten
gebaseerde) standpunt dat de fondsen van de stichting
ingezet worden voor wetenschappelijk onderzoek dat vanuit
de Kinderoncologie van het UMCG wordt uitgevoerd. Ook dat
deze financiering aanvullend is op wat al door het UMCG en
derde geldstromen wordt gefinancierd.
Het resultaat van deze herbezinning is dat het onderzoek
wordt ingebed in het MOL‐ERIBA onderzoek(s‐instituut) en er
een meerjarenplan komt voor de door de SKOG hiervoor
beschikbaar gestelde gelden. Binnen de kaders van dit plan
kunnen projecten bij de SKOG worden aangevraagd op basis
van internationale review. Ook is vastgesteld dat het hoofd
van de afdeling Kinderoncologie verantwoordelijk is voor de
klinische kant en de klinische borging van het MOL‐ERIBA
(kinderoncologisch) onderzoek.
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2.

Het bestuur

In het voorjaar van 2010 werd een afscheidsdiner
georganiseerd voor prof. Dr. Willem Kamps en prof. Dr. Betty
Meyboom. Willem Kamps nam zo afscheid als adviseur van de
SKOG en Betty Meyboom als lid van het bestuur.
De statuten van de stichting werden in 2010 aangepast aan de
eisen van de tijd, waarbij ondermeer aantal en zittingsduur
van de bestuursleden werd beperkt. Volgens de nieuwe
statuten dient het bestuur uit vijf personen te bestaan.
Vier bestuursleden zijn in 2010 herbenoemd t.w.
dhr. Mr. Klaas Bunk, mw. Noor van Leeuwen,
dhr. Frans Tempelaar en dhr. Prof. Dr. Gerrit Scherphof.
Het bestuur heeft besloten dat de dhr. Drs. Frans Jaspers voor
onbepaalde tijd deel zal uit maken van het bestuur tot het
moment dat hij geen lid meer zal zijn van de Raad van Bestuur
van het UMCG, dan wel binnen de Raad van Bestuur UMCG de
SKOG geen deel meer uit zou maken van zijn portefeuille als
lid Raad van Bestuur.
Het bestuur kwam in 2010 vier maal bijeen voor een
bestuursvergadering.
Ter voorbereiding op deze vergaderingen overlegden de
voorzitter en secretaris/penningmeester met de
administrateur/secretaresse en de adviseurs,
Mw. Dr. E.S.J.M. de Bont en dhr. Prof. Dr. H.J. Verkade.
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Vaststelling Jaarrekening 2009
In mei 2010 werd de jaarrekening 2009 vastgesteld, waarvoor
de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven.

Administratie en secretariaat
De taken van de administratie en het bestuurssecretariaat
werden ook weer in 2010 op uitstekende wijze vervuld door
mw. Roos Schilperoort‐Otte.
Mw. Schilperoort heeft in september 2010 te kennen
gegeven, dat zij na 20 jaar SKOG, per 1 februari 2011 wil
stoppen met haar werkzaamheden voor de stichting.
In verband met de aangekondigde pensionering van Roos
Schilperoort werd door de secretaris/penningmeester het
voorstel gedaan om in 2011 het SKOG secretariaat onder te
brengen op het kantooradres van de
secretaris/penningmeester Noor van Leeuwen. Dit geeft de
mogelijkheid om secretaressediensten op uurbasis in te huren.
Dit voorstel werd goedgekeurd door het bestuur en zal
worden geëffectueerd per 1‐2‐2011. Mw . Fenny de Willigen
zal per die datum uitvoering geven aan het secretariaat van de
SKOG.
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3.

Het Beleggingsbeleid

De Beleggingscommissie bestond in 2010 uit:
• Prof.dr. Frans Tempelaar, voorzitter van de commissie,
• Mw. Noor van Leeuwen, penningmeester/secretaris
SKOG.

De belegging van het vermogen gedurende het jaar 2010 is
een zeer kalme aangelegenheid geweest. Gelet op de
aanhoudende volatiliteit en onzekerheid op de financiële
markt vond de beleggingscommissie het raadzaam geen
wijzigingen in het door het bestuur vastgestelde beleid aan te
brengen en daarmee het stichtingsvermogen in beperkt
liquide vorm bij de bank aan te houden.
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 4,3%.
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5.

Financiering projecten

In 2010 werden de volgende projecten financieel gesteund:
Nieuw project:
• “Influencing cell fate decisions in neuronal cancer stem
cells to treat paediatric neuronal tumours” (2010 –
2015). Sander Diks is per 1 december 2010 aangesteld
op dit project.

Lopende projecten:
• “Prospective longitudinal assessment of cardiovascular
toxicity of childhood cancer treatment” (2009 – 2014)
aangesteld Louise Hooijmeijer.
• “The role of VEGF/VEGFR signaling in pediatric brain
tumour progression” (2006 – 2010) aangesteld Erik
Sikkema.

Het onderzoek “The role of VEGF/VEGFR signalling in
pediatric brain tumour progression” zal in 2011 de promotie opleveren
van Erik Sikkema. De verwachting is dat in april 2011 zijn thesis voor
goedkeuring naar de eerste promoter gaat. Tevens hebben/zullen de
resultaten van dit onderzoek een thesis opleveren voor Mariska Sie,
MDPhD, met verwachting 2012 als einddatum.
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Voor het onderzoek “Prospective longitudinal assessment of
cardiovascular toxicity of childhood cancer treatment” zijn
twee onderzoekers aangesteld, te weten Mw. Dr. Geke
Huizinga en Mw. Drs. Louise Hooimeijer. Mw. Hooijmeijer zal
dit combineren met het schrijven van een thesis over de
resultaten van Clep 1 en zo mogelijk aangevuld met data van
Clep 2 studie.

Contactadres SKOG
Bestuurssecretariaat en administratie:
Mw. Fenny de Willigen
Postadres: Balloërweg 7, 9409 TN LOON
Telefoon: 0592 – 374 350
Email: info@kinderoncologiegroningen.nl
Website: www.kinderoncologiegroningen.nl
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