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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

In 2014 heeft de SKOG ook weer financiële ondersteuning
verleend aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van 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.
Het bovenstaande betekent ook dat het SKOG-bestuur zich
gaat beraden op het eigen voortbestaan en zich de vraag gaat
stellen of en zo ja op welke ondersteunende wijze zij een
bijdrage kan blijven leveren aan het wetenschappelijk
onderzoek inzake kinderoncologie. Het SKOG-bestuur blijft de
huidige landelijke ontwikkelingen op de terreinen van
wetenschappelijk onderzoek en het vormen van een nationaal
kinderoncologisch centrum met grote belangstelling en
interesse volgen.
Het bestuur van de SKOG heeft het onderzoek van de afdeling
Kinderoncologie en het ERIBA-instituut van het UMCG ook dit
jaar weer met veel interesse en waardering gevolgd.

Klaas Bunk, voorzitter
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2. Algemene beschouwing verslagjaar 2014

De activiteiten van de stichting Kinderoncologie Groningen zijn
in 2014 beperkt gebleven tot de bewaking van het
meerjarenproject bij het Eriba-instituut en de lopende
projecten bij de afdeling Kinderoncologie. Daarnaast zijn
nieuwe aanvragen behandeld en kleine financiële bijdragen
geleverd ten behoeve van onkosten van onderzoekers.
Het eerdere besluit staffelgewijs naar de uitputting van de
beschikbare gelden toe te werken en daarmee naar een
beëindiging van de activiteiten c.q. opheffing van de stichting,
betekent dat voor de afdeling Kinderoncologie op termijn geen
extra financiering meer beschikbaar is. Om dit financiële
krimpproces geleidelijk te laten verlopen heeft het bestuur van
de stichting besloten om vanaf 2015 te beginnen met een
geleidelijke afbouw van de beschikbaarstelling van middelen in
lijn met de meerjarenafspraken die met het UMCG zijn
gemaakt. In september 2014 heeft het bestuur deze, reeds
aangekondigde afbouw, per brief bevestigd. In het verlengde
daarvan heeft het bestuur aan het afdelingshoofd van de
Kinderoncologie aangegeven bereid te zijn om de financiële
ruimte die de begroting 2014 nog biedt te gebruiken om de
overgang naar 2015 iets te versoepelen.
Begroting 2015, Meerjarenbegroting en financiële analyse
In de decembervergadering van het bestuur is de begroting
2015 vastgesteld en zijn de meerjarenbegroting en de
financiële analyse besproken.
De meerjarenbegroting 2015 – 2017 geeft zoals nu opgesteld,
een batig saldo eind 2017 van plm. € 241.900,=.
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Onderzoek
Om het ERIBA-onderzoek goed te kunnen volgen heeft het
bestuur zich tijdens de decembervergadering 2014 inhoudelijk
goed laten informeren door Dr. Floris Foijer. Deze rapporteert
conform afspraak met periodieke rapportages over het
onderzoek, waarbij bestuurslid Prof. Dr. Gerrit Scherphof de
tussentijdse contacten met de onderzoeker onderhoudt.
Ook van de overige onderzoeken heeft het bestuur schriftelijke
tussen- c.q. eindrapportages ontvangen.
ANBI-status
De stichting voldoet aan de nieuwe eisen voor de ANBI-status
en alle verplichte informatie staat op de website van de
stichting.
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3. Het bestuur

Binnen het bestuur hebben in 2014 geen wijzigingen
plaatsgevonden.
Het bestuur kwam in 2014 twee maal bijeen, nl. op 23 april en
9 december 2014.
De samenstelling van het bestuur was in 2014:
*
*
*
*
*

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 de ING bank
In 2014 heeft de penningmeester van de stichting de bancaire
zaken van de stichting ondergebracht bij de ING bank.

Vaststelling Jaarrekening 2013
Tijdens de bestuursvergadering gehouden op 23 april 2014 is
de jaarrekening 2013 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 2014 uit:



De heer H. van Vliet, penningmeester en voorzitter van
de commissie (vanaf 6 november 2013)
Mevrouw E.I. van Leeuwen-Seelt, secretaris

In verband met de geringe beleggingshorizon van maximaal 3
jaar en de aangegane langjarige verplichtingen van de
stichting is het vermogen van de Stichting niet langer belegd in
effecten.
Dit heeft tot gevolg dat de liquide middelen nog slechts zullen
worden geplaatst op deposito dan wel spaarrekening.
In verband met de sterk gedaalde rente ,onder invloed van het
door de ECB gehanteerde beleid, lag de rentevergoeding over
het afgelopen boekjaar rondom de 1%
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5. Financiering projecten

In 2014 werden de volgende projecten financieel ondersteund:
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Prospectieve longitudinal of cardiovascular toxicity of
childhood cancer treatment (2009 – 2014)
(SKOG 07-001)
Projectleiders: Dr. A. Postma, Dr. W.J.E. Tissing,
Prof. J.A. Gietema
Dit onderzoek zal in 2015 worden afgerond.



Influencing cell fate decisions in neuronal cancer stem
cells to treat paediatric neuronal tumours (2010 – 2015)
(SKOG 10-001)
Projectleiders: Dr. S.H. Diks, Prof.Dr. E.S.J.M. de Bont
Dit onderzoek is 2014 afgerond.



Identification of miRNA-target gene interactions relevant
for the pathogenesis of Burkitt lymphoma (2012 – 2013)
(SKOG 11-001)
Projectleiders: Prof.Dr. A. van den Berg, Dr. J.L. Kluiver
Dit onderzoek is inmiddels ook afgerond.



Insights into VEGFC antibody induced myelomonocytic
differentiations in acute leukemia (2013 – 2015)
(SKOG 12-001)
Projectleider: Prof.Dr. E.S.J.M. de Bont



ERIBA: De rol van aneuploïdie in kinderkanker (20132017)
(SKOG 13-001)
Projectleider: F. Foijer PhD

Het SKOG-bestuur heeft in 2014 besloten het navolgende
onderzoek financieel te ondersteunen:


Identification of MYC regulated IncRNAs that are
critically involved in the pathogenesis of Burkitt
lymphoma using a high through put loss-of-function
screen” (SKOG 14-001)
Projectleiders: Dr. J.L. Kluiver, Prof.Dr. A. van den Berg,
Dr. K. Kok

Tevens loopt er nog een subsidieaanvraag van
Dr. W.F.A. den Dunnen en Prof. Dr. E.S.J.M. de Bont voor een
pilotproject getiteld:
 “Identification of MYC regulated IncRNAs that are critically
involved in the pathogenesis of Burkitt lymphoma using a
high through put loss-of-function screen”.

Evenals in voorgaande jaren heeft de SKOG naast
bovengenoemde projecten in 2014 wederom een deel van de
(personele en materiële) kosten van andere onderzoekers van
het UMCG /de afdeling kinderoncologie gefinancierd.
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Contactadres SKOG
Bestuurssecretariaat en administratie:
Mevrouw F.L. de Willigen-Stoker
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Adres:

Balloërweg 7, 9409 TN LOON

Tel.:

06 – 54 33 59 61 / 0592 – 374 350

Email:
Website:

info@kinderoncologiegroningen.nl
www.kinderoncologiegroningen.nl

