HERZIENING RICHTLIJNEN VOOR HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN VOOR
FINANCIERING VAN ONDERZOEKPROJECTEN DOOR DE SKOG.
1. Alleen projectvoorstellen die binnen de doelstelling van de stichting vallen (het doen van
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wetenschappelijk onderzoek ter voorkoming en genezing van kanker bij kinderen en/of
inclusief de opsporing, diagnose en behandeling van (iatrogene) late gevolgen) en dus als
kinderoncologisch onderzoek gekwalificeerd kunnen worden en passen in het Beleidsplan
Kinderoncologie Groningen, komen voor beoordeling en eventuele financiering in
aanmerking.
Voor de vormgeving van de voorstellen dient gebruik te worden gemaakt van formulieren
zoals die bij de secretaris verkrijgbaar zijn.
Voorstellen dienen geschreven te zijn in de Engelse taal en in zesvoud te worden ingediend bij
de secretaris en wel voor 1 juni gelet op de procedure beschreven in art. 6 hierna. Aan deze
termijn zal strikt de hand worden gehouden, hetgeen betekent dat over voorstellen die na 1
juni worden ontvangen niet eerder dan een jaar later kan worden beslist. Bij tijdige indiening
moeten de aanvrager(s) er niettemin rekening mee houden dat vertraging in de
beoordelingsprocedure kan ontstaan indien, al dan niet op voorstel van de reviewer, de
aanvrager(s) om aanvullende informatie moet worden gevraagd.
De voorstellen worden door de hoogleraar kinderoncologie, gelet op de aan hem gegeven
verantwoordelijkheid voor het wetenschappelijk onderzoek, in overleg met de
portefeuillehouder onderzoek van het bestuur van de SKOG getoetst aan de vraag of ze
voldoen aan de in artikel 1 hiervoor gestelde voorwaarde.
Tegelijk met het indienen van een voorstel kunnen de aanvrager(s) de namen en adressen
opgeven van een drietal buitenlandse deskundigen op het desbetreffende onderzoeksterrein.
De portefeuillehouder onderzoek bepaalt in overleg met de overige leden van de vaste
adviescommissie of en zo ja aan welke twee van deze deskundigen het voorstel ter
beoordeling zal worden voorgelegd, alvorens het voorstel door de leden van genoemde
adviescommissie zal worden beoordeeld.
Een keer per jaar en wel in de novembervergadering van het bestuur, zal een besluit over de
ingediende en beoordeelde voorstellen worden genomen. Deze procedure maakt het
noodzakelijk, dat onderzoeksvoorstellen vóór 1 juni door de secretaris moeten zijn ontvangen
wil er in de genoemde bestuursvergadering een besluit kunnen vallen. Besluitvorming over de
ingediende projecten vindt in besloten vergadering plaats.
Alvorens een besluit te nemen stelt het bestuur de aanvrager(s) in de gelegenheid het bestuur
in kennis te stellen van de op- en aanmerkingen waartoe de beoordeling door de buitenlandse
deskundigen en door de vaste adviescommissie hem (de aanvrager(s) aanleiding geeft, en stelt
het bestuur de hoogleraar Kinderoncologie in de gelegenheid zijn verantwoordelijkheid als
bedoeld in art. 4 aan de orde te stellen.
Over onderzoeksprojecten die voor financiering in aanmerking zijn gekomen dient uiterlijk 3
maanden voorafgaande aan het verstrijken van de eerste termijn van 2 jaren een
voortgangsrapport/continueringsaanvraag te worden geschreven. Een dergelijk rapport dient
aan de secretaris van de SKOG te worden geadresseerd. Deze brengt het rapport ter kennis
van de hoogleraar kinderoncologie en de portefeuillehouder onderzoek. Het
voortgangsrapport wordt ter beoordeling voorgelegd aan de leden van de vaste
adviescommissie. Het aldus beoordeelde rapport vormt de basis voor de beslissing omtrent
voortzetting van het project gedurende de resterende looptijd van het project.
Goedgekeurde projecten hebben een looptijd van maximaal 4 jaren. Een project met een
looptijd van 4 jaren bestaat uit twee delen van ieder 2 jaren. Naar aanleiding van het
voortgangsrapport (zie punt 7) beslist het bestuur over de voortzetting van de financiering
gedurende het tweede deel van het project. Daarvoor is het noodzakelijk dat het
voortgangsrapport de vorm van een continueringsaanvraag heeft.
Als gevolg van het gestelde in art. 8 dient de beheerder van het aan te stellen projectpersoneel
er door de aanvrager(s) op te worden gewezen dat weliswaar in principe goedkeuring voor de
gehele duur van het project is gegeven, doch dat de stichting zich na 2 jaren het recht
voorbehoudt de financiering van het aan te stellen personeel te beëindigen.
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