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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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1.

Voorwoord

Het jaar 2013 is voorbij. Ook in dit verslagjaar heeft het
SKOG-bestuur weer financiële ondersteuning verleend aan
wetenschappelijk onderzoek voor de kinderoncologie. De
grootste bijdrage betrof het onderzoek van het ERIBA-instituut
van het UMCG.
Door de meerjarenafspraken die wij als SKOG-bestuur met het
UMCG c.q. het ERIBA-instituut hebben gemaakt, kan er een
krachtige impuls worden gegeven aan het onderzoek voor de
kinderoncologie in Groningen. Wij hebben daarbij een bewuste
keuze gemaakt om de middelen uit het eigen fonds in de
komende jaren af te bouwen. Deze afbouw zal in de periode
2014-2018 plaats vinden. Dit betekent ook dat het financieel
beleid van de stichting hierop is aangepast.
In 2013 heeft de landelijke discussie rond de concentratie van
de behandeling van kinderoncologische patiëntjes zich
voortgezet. Nog steeds is de rol van de UMC’s c.q. het UMCG
in de gewenste netwerkstructuur met shared care niet geheel
duidelijk.
Het SKOG-bestuur heeft zich afzijdig gehouden van deze
discussies, omdat wij ons alleen richten op het Groningse
onderzoek aangezien in onze statuten is vastgelegd dat wij de
gelden uit ons fonds alleen mogen besteden voor de
kinderoncologie in Groningen.
Deze bepaling heeft het SKOG-bestuur het afgelopen jaar ook
onder de aandacht gebracht van de overige in het land op dit
terrein werkzame besturen en het KWF.
Het bestuur van de SKOG heeft het onderzoek van de afdeling
Kinderoncologie en het ERIBA-instituut van het UMCG met
veel interesse en waardering gevolgd.
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Afgelopen jaar heeft Prof. Dr. Henk Jan Verkade afscheid
genomen als hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde en
mochten wij dr. Eduard Verhagen verwelkomen als zijn
opvolger.
Binnen het bestuur namen wij afscheid van Frans Jaspers en
Frans Tempelaar. Graag wil ik, mede namens de overige
leden van het bestuur, mijn grote dank en waardering
uitspreken voor hun persoonlijke betrokkenheid bij de
kinderoncologie en waardevolle bijdrage aan het bestuur van
onze stichting.
Zij zijn opgevolgd door de heer Prof. Dr. Ate van der Zee en
de heer Harmen van Vliet.

Klaas Bunk, voorzitter
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2.

Algemene beschouwing verslagjaar 2013

In 2013 werd merkbaar dat de werkzaamheden van het
SKOG-bestuur zich wijzigen. Door de meerjarenafspraken
rond de toekenning van gelden aan het ERIBA-instituut zijn er
minder losse projecten die door het bestuur beoordeeld
hoeven te worden. Het contact met de
onderzoekers/medewerkers van de afdeling Kinderoncologie
is daardoor minder direct en frequent geworden. Het bestuur
heeft zich dientengevolge vooral op het financiële beleid
gericht op de gekozen afbouw van het fonds conform de
meerjarenafspraken.
Beleggingen
Als voorzitter van de beleggingscommissie heeft Frans
Tempelaar in 2013 het bestuur verslag gedaan van de
vermogensbeleggingen in 2012, waar een rendement van
4,7% werd gerealiseerd. Ook heeft hij het bestuur voorgelegd
dat door gunstige renteafspraken het rendement in 2013 nog
boven de 4% zou blijven, maar dat vanaf 2014 sprake zal zijn
van een lager rentepercentage en daarmee een lager
rendement op het vermogen – naar verwachting rond de 2,5%.
Het alternatief zou zijn om (weer) te gaan beleggen in
aandelen om zo tot een hoger rendement te komen. Echter,
omdat het bestuur heeft gekozen tot afbouw van het fonds ten
gunste van de krachtige bijdrage aan het ERIBA-onderzoek in
de komende jaren, zou beleggen in aandelen te risicovol
worden met het oog op de aangegane verplichtingen en zou
het bestuur om die reden het lagere rendement van de
deposito’s moeten accepteren. Het bestuur onderschreef deze
redenatie en besloot conform.
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Onderzoek
Om het ERIBA-onderzoek goed te kunnen volgen heeft het
bestuur zich inhoudelijk goed laten informeren door
Dr. Floris Foijer over het onderzoek en zijn afspraken
gemaakt over periodieke rapportages over het onderzoek,
waarbij bestuurslid Prof. Dr. Gerrit Scherphof de tussentijdse
contacten met de onderzoeker onderhoudt.
ANBI-status
Om te voldoen aan de nieuwe eisen van de ANBI-status is de
website aangepast zodat de verplichte informatie daar te
vinden is.
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3.

Het bestuur

Binnen het bestuur hebben in 2013 wijzigingen
plaatsgevonden.
Er is afscheid genomen van Frans Tempelaar en Frans Jaspers,
die namens de Raad van Bestuur UMCG zitting had in het
bestuur.
Laatstgenoemde is per 1 januari 2013 opgevolgd door
Ate van der Zee, die Frans Jaspers binnen de Raad van Bestuur
van het UMCG, heeft vervangen.
Door het vertrek van Frans Tempelaar verloor het bestuur zijn
beleggingsadviseur. Er is in de persoon van Harmen van Vliet
een waardig opvolger gevonden.
Hij is op 6 november 2013 toegetreden tot het bestuur.
Harmen van Vliet heeft tevens de taak van penningmeester
overgenomen van Noor van Leeuwen-Seelt, die zowel de
functie van secretaris als penningmeester bekleedde. Zij is
herbenoemd als secretaris.
De bestuurstermijn van Gerrit Scherphof is tijdens de
bestuursvergadering van 24 april 2013 verlengd tot 1 juni
2016, zodat hij voor deze periode kon worden herbenoemd.
Het bestuur bestaat thans uit:
*
*
*
*
*
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De heer Mr. K. Bunk, voorzitter
Mevrouw E.I. van Leeuwen-Seelt, secretaris
De heer H. van Vliet, penningmeester
De heer Prof.Dr. A.G.J. van der Zee
De heer Prof.Dr. G.L. Scherphof

Overgang naar Rabobank
In 2012 is de bankier van de SKOG, de Frieslandbank,
overgenomen door de Rabobank.
In november 2013 is de overgang daadwerkelijk
geëffectueerd.

Vaststelling Jaarrekening 2012
Tijdens de bestuursvergadering gehouden op 24 april 2013 is
de jaarrekening 2012 vastgesteld, waarvoor de accountant
een beoordelingsverklaring heeft afgegeven.

Administratie en secretariaat
De taken van de administratie en het bestuurssecretariaat
worden uitgevoerd door mevrouw Fenny de Willigen-Stoker.
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4.

Het Beleggingsbeleid

De Beleggingscommissie bestond in 2013 uit:
 Prof.Dr. Frans Tempelaar, voorzitter van de commissie
(tot 24 april 2013),
 Mw. Noor van Leeuwen, secretaris,
 De heer H. van Vliet, penningmeester en voorzitter van
de commissie (vanaf 6 november 2013)

De belegging van het stichtingsvermogen in diverse
spaardeposito’s is in 2013 gecontinueerd.
Op basis van rentevergoedingen over de diverse deposito’s en
rekeningen kan worden bepaald dat over het jaar 2013 een
rendement is gerealiseerd van 4%.
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5.

Financiering projecten

In 2013 werden de volgende projecten gefinancierd:


Prospectieve 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)



Insights into VEGFC antibody induced meyelomonocytic
differentiations in acute leukemia (2013 – 2015)



ERIBA: De rol van aneuploïdie in kinderkanker (2013-2017)

Evenals in voorgaande jaren heeft de SKOG naast
bovengenoemde projecten in 2013 wederom een deel van de
(personele en materiële) kosten van andere onderzoekers van
het UMCG /de afdeling kinderoncologie gefinancierd.
Mede door SKOG financiering heeft Mariska Sie haar
onderzoek kunnen uitvoeren en is ze op 11 september 2013
gepromoveerd op haar proefschrift “Angiogenesis in pediatric
brain tumors: therapeutic possibilities?” .
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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 / 06 – 54 33 59 61

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