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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

De Stichting Kinderoncologie Groningen bood in 2017 voor het
laatste jaar financiële ondersteuning aan diverse projecten en
heeft in 2017 nog 2 aanvragen voor financiering gehonoreerd.
Alle projecten pasten binnen de doelstelling van de stichting.
Het bestuur heeft met tevredenheid kennis genomen van de
ontwikkelingen, de behaalde onderzoeksresultaten, binnen de
projecten die financieel door de SKOG zijn ondersteund.
Het fonds dat de stichting 40 jaar geleden ter beschikking
kreeg, als resultaat van de fondsenwerving door de actie
“Geven voor leven”, is inmiddels uitgeput. Per 31 december
2017 heffen we onze stichting op.
We kijken terug op een lange periode waarin onderzoekers
vanuit Groningen zeer goede resultaten hebben geboekt mede
dank zij de gelden die wij uit dit fonds aan hen ter beschikking
konden stellen.
We zijn veel dank verschuldigd aan de gulle gevers van
destijds en wij zijn trots op de onderzoeksresultaten van de
medici/wetenschappers van de Kinderoncologie in het UMCG.
Als bestuur kijken we, mede namens onze voorgangers in het
bestuur, terug op een lange periode van goede samenwerking
en plezierige, interessante contacten met de Raad van
Bestuur en allen die in het UMCG betrokken zijn bij het
onderzoek voor de kinderoncologie.
Met onze laatste financiële bijdrage aan het
protonenbestralingsonderzoek voor de kinderoncologie willen
wij ons vertrouwen uitspreken in de verdere ontwikkeling van
de medische wetenschap die de kansen van oncologische
patiëntjes in het Beatrix Kinderziekenhuis nog verder zal
vergroten.

Klaas Bunk, voorzitter
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2. Algemene beschouwing verslagjaar 2017

De activiteiten van de Stichting Kinderoncologie Groningen
hebben in 2017 wederom bestaan uit de bewaking van het
meerjarenproject bij het Eriba-instituut en de lopende
projecten bij de afdeling Kinderoncologie.
In september is besloten nog twee projecten te financieren.
Evenals voorgaande jaren heeft de stichting kleine financiële
bijdragen geleverd ten behoeve van onkosten van
onderzoekers.
Zoals voorzien kwam in 2017 de bodem van het fonds in zicht
en is de ontbinding van de stichting in werking gezet.
Gelet op de financiële middelen die nog beschikbaar waren
heeft het bestuur in september besloten nog twee
onderzoeken financieel te steunen.
Het bedrag dat nog overblijft na voldoening van alle lopende
verplichtingen van de stichting zal ter beschikking worden
gesteld aan kinderoncologisch onderzoek in het
protonencentrum in het UMC Groningen. Met deze
bestemmingsvoorwaarde is de Raad van Bestuur van het
UMCG akkoord gegaan.
Op 9 november 2017 heeft de laatste reguliere
bestuursvergadering c.q. de opheffingsvergadering plaats
gevonden, waarin definitief is besloten dat de ontbinding van
de SKOG per 1 januari 2018 een feit is.
In dezelfde bestuursvergadering is de jaarrekening 2017 en
het jaarverslag 2017 besproken en vastgesteld.
De Kamer van Koophandel is verzocht de ontbinding van
stichting per 1 januari 2018 in te schrijven.
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3. Het bestuur

Binnen het bestuur hebben in 2017 geen wijzigingen
plaatsgevonden.
Het bestuur kwam in 2017 twee maal bijeen, nl. op 12 april en
9 november.
De secretaris van het bestuur werd gemachtigd om de
handelingen t.b.v. de opheffing van de stichting uit te voeren.
Het bestuur bestaat uit:
*
*
*
*
*

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

Tijdens de bestuursvergadering gehouden op 12 april 2017 is
de jaarrekening 2016 vastgesteld, waarvoor de accountant
een beoordelingsverklaring heeft afgegeven.
De taken van de administratie en het bestuurssecretariaat
worden uitgevoerd door mevrouw F.L. de Willigen-Stoker.
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4. Financiering projecten

In 2017 werden de volgende projecten ondersteund en/of zijn
financieel afgerond.


Prospective longitudinal of cardiovascular toxicity of
childhood cancer treatment
(SKOG 07-001)
Projectleiders: Dr. A. Postma, Dr. W.J.E. Tissing,
Prof. J.A. Gietema



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



ERIBA: De rol van aneuploïdie in kinderkanker
(SKOG 13-001)
Projectleider: F. Foijer PhD
 “Functional role of phospholipase C gamma 1
(PLC y1) and its interplay in signaling networks in
t(8;21) AML” (SKOG 16-001)
Projectleiders: Prof. Dr. E.S.J.M. de Bont en
Dr. Hasan Mahmud
 “Understanding the chain of command in
medulloblastoma: towards integration of the
(epi)genome, transcriptome and proteome”
(SKOG 16-002)
Projectleiders: Dr. S. Bruggeman, Prof.Dr. E.S.J.M. de Bont
en Dr. V. Guryev

6

 “Building patient-relevant mouse models for pediatric
myeloid leukemia and brain cancer” (SKOG 17-001)
Projectleiders: Dr. S. Bruggeman en Prof.Dr. E.S.J.M. de
Bont
 “Chemotherapy-induced mucositis: the role of
intestinal microbial flora in pathogenesis and
recovery” (SKOG 17-002)
Projectleiders: Dr. W.J.E. Tissing en Dr. H.J.M. Harmsen
 “Isavuconazol as prophylaxis for invasive aspergillus
infections in childhood all” (SKOG 17-003)
Projectleiders: Dr. W.J.E. Tissing en Dr. R. Brüggeman

Evenals in voorgaande jaren heeft de SKOG naast
bovengenoemde projecten in 2017 een deel van de (personele
en materiële) kosten van andere onderzoekers van het
UMCG/afdeling kinderoncologie gefinancierd.

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

Email:
Website:

info@kinderoncologiegroningen.nl
www.kinderoncologiegroningen.nl

