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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 zijn 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
Hierbij biedt het SKOG-bestuur u het jaarverslag 2012 aan. Het
jaarverslag geeft een beknopt inzicht in de activiteiten van dit
bestuur.
Ook in 2012 heeft het bestuur van de SKOG weer financiële
ondersteuning verstrekt voor een aantal wetenschappelijke
onderzoeken op het gebied van kinderoncologie.
De ontwikkelingen met betrekking tot het nationaal
kinderoncologisch centrum werden ook in 2012 met
belangstelling gevolgd.
Het SKOG-bestuur was onder de indruk van een presentatie die
door de heer Floris Foijer werd gegeven over een internationaal
wetenschappelijk onderzoek naar celdeling. Dit onderzoek naar
celdeling vindt plaats in het kader van het zogenaamde ERIBAproject van het UMCG. De SKOG heeft een aanzienlijke
- meerjaren - financiële bijdrage toegezegd om het ERIBA-project
mede mogelijk te maken. Vanaf de start in 2013 zal dit project dan
ook door de SKOG financieel worden gesteund.

Klaas Bunk, voorzitter
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Algemene beschouwing verslagjaar 2012

In het UMCG loopt een sterke onderzoekslijn voor de
Kinderoncologie, die is ingebed in het Groninger
onderzoeksinstituut MOL-ERIBA. De hiervoor in 2011
toegezegde financiering is doorgeschoven naar 2012, omdat
de procedure voor het aantrekken van een topwetenschapper
langer duurde dan was voorzien.
Bestuurslid prof. dr. Scherphof is namens het bestuur van de
SKOG betrokken bij de uitvoering van de afgesproken
financieringsprocedure, waarvoor een aantal voorwaarden
van de zijde van de SKOG zijn gesteld.
Naast deze financiering heeft het SKOG-bestuur een aantal
kleinere aanvragen gehonoreerd waarmee promovendi en
onderzoekers gesteund werden in hun onderzoek en
publicaties.
Zo heeft het SKOG bestuur ook in 2012 weer kunnen bijdragen
aan het kinderoncologisch onderzoek en daarmee aan de
kinderoncologie in Noord-Nederland / het UMCG.

4

Het bestuur

In 2012 hebben binnen het bestuur geen wijzigingen
plaatsgevonden.
Het bestuur bestaat uit:
*
*
*
*
*

De heer Mr. K. Bunk, voorzitter
Mevrouw E.I. van Leeuwen-Seelt,
penningmeester/secretaris
De heer Prof.Dr. F.M. Tempelaar
De heer Drs. Fr.C.A. Jaspers
De heer Prof.Dr. G.L. Scherphof

Vaststelling Jaarrekening 2011
In april 2012 werd de jaarrekening 2011 vastgesteld,
waarvoor de accountant een beoordelingsverklaring heeft
afgegeven.

Administratie en secretariaat
De taken van de administratie en het bestuurssecretariaat
worden vanaf 1 februari 2011 uitgevoerd door mevrouw
Fenny de Willigen.
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Het Beleggingsbeleid

De Beleggingscommissie bestond in 2012 uit:
• Prof.Dr. Frans Tempelaar, voorzitter van de commissie,
• Mw. Noor van Leeuwen, penningmeester/secretaris
SKOG.
De belegging van het stichtingsvermogen in diverse
spaardeposito’s is in 2012 gecontinueerd.
Het feit dat de Friesland bank in 2012 onderdeel is geworden
van de Rabo Bank heeft voor de stichting geen consequenties
gehad.
Op basis van rentevergoedingen over de diverse deposito’s en
rekeningen kan worden bepaald dat in over het jaar 2012 een
rendement is gerealiseerd van 4,7%.
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Financiering projecten
In 2012 werden de volgende projecten gefinancierd:
*

Prospective longitudinal of cardiovascular toxicity of
childhood cancer treatment (2009 – 2014)

*

Influencing cell fate decisions in neuronal cancer stem
cells to treat paediatric neuronal tumours (2010 –
2015)

*

Identification of miRNA-target gene interactions
relevant for the pathogenesis of Burkitt lymphoma
(2012 – 2013)

Naast bovengenoemde projecten financiert de stichting ook
een deel van de (personele en materiële) kosten van andere
onderzoekers van het UMCG /de afdeling kinderoncologie.
Voorts is in 2012 besloten tot financiering per 1-1-2013 van de
volgende projecten:
*

Insights into VEGFC antibody induced myelomonocytic
differentiation in acute leukemia (2013 – 2015)

*

ERIBA-project: De rol van aneuploïdie in kinderkanker
(2013 – 2017)
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Op 12 oktober 2012 is Alida Weidenaar gepromoveerd op haar
proefschrift:
“The effects of VEGFA/VEGFR interference of cell survival and
angiogenesis in AML”.
Haar onderzoek is door SKOG financiering mogelijk gemaakt.
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Contactadres SKOG
Bestuurssecretariaat en administratie:
Mevrouw F.L. de Willigen-Stoker
Adres:

Balloërweg 7, 9409 TN LOON

Tel.:

0592 – 374 350

Email:
info@kinderoncologiegroningen.nl
Website: www.kinderoncologiegroningen.nl
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