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Geachte lezer, 

Alvleesklierkanker is amper bekend. U en ik kan het morgen over komen, 

al snel wetende dat er geen effectieve behandeling voor handen is. Mis

schien behoor je tot dat kleine percentage patiënten die nog geopereerd 

kan worden in een 7 uur durende zware riskante operatie, dat was bij 

mijn vrouw het geval. Maar als het tegenzit kom je snel weer bij bewust

zijn en verneem je de boodschap dat er toch uitzaaiingen te zien waren 

en dat opereren geen zin meer had. 

De diagnose alvleesklierkanker overkomt ruim 3.000 mensen per jaar, 

alleen al in Nederland en er is in de afgelopen 25 jaar weinig voor

uitgang geboekt in de behandelmethode. Dit in tegenstelling tot andere 

kankersoortenwaarbijgelukkigdeoverlevingskanssignificant 

is toe genomen. 

Zoals u in dit eerste jaarverslag kunt lezen is een gedreven multi

disciplinair team van artsen en wetenschappers aan de slag om onder

zoek te doen naar andere behandelmethoden. Dit enthousiasme werkt 

aanstekelijk op de leden van een actief betrokken bestuur, die naast 

hun professionele carrière veel vrije tijd besteden om de stichting een 

vliegende start te laten maken. De belangeloze inzet van enthousiaste 

vrijwilligers geeft het vliegwiel meer snelheid met de vele acties die op 

touw worden gezet. 

Sinds 1 september heeft het bestuur een directeur aangesteld om de 

vele activiteiten verder vorm te kunnen blijven geven. Desondanks 

 houden we onze kosten zeer laag en blijven we ruimschoots onder  

de CBFnorm qua organisatiekosten. 

Binnen een jaar is de eerste miljoen Euro binnengehaald door ongekende 

steun van vele gulle gevers. Hoe we dit hebben gedaan? Dat leest u in dit 

jaarverslag. Op het moment van publicatie van dit jaarverslag is de stand 

van binnengekomen gelden inmiddels de 2 miljoen Euro gepasseerd.

We willen zorgen dat we in alles wat we doen professioneel te werk 

gaan. Daarom dat we ook meteen een volledige controle van onze 

 jaar rekening hebben laten plaatsvinden door een onafhankelijk  

accountantskantoor.Verantwoordingafleggenaandegulledonateurs

vinden we een voorwaarde voor ons bestaansrecht.

Hartelijk dank voor uw support en ik ben blij dat u samen met het team  

de mening bent toegedaan: “het kan en moet anders”. 

Namens het bestuur en onze directeur,

Robert den Brave

voorzitter

V O O R W O O R D

Robert den Brave

Voorzitter Support Casper

“Het kan en moet anders.”
- Robert den Brave -

Robert den Brave met zijn inmiddels overleden vrouw Désirée Schaepman.
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“ HET LICHAAM ONDERSTEUNEN
 OM ZELF ALVLEESKLIERKANER
 TE VERSLAAN: DAT IS VOLGENS
 MIJ DE TOEKOMST.”

- Prof. DR. CHJ (Casper) van Eijck - 
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D
e Stichting Overleven met Alvleesklierkanker (OAK) is een 

zelfstandige stichting met één bezoldigde directeur, tientallen 

vrijwilligers, een Bestuur, een Raad van Toezicht (RvT, waarvan 

de leden worden benoemd door het Bestuur) en een Wetenschappelijke 

Advies Raad (WAR) voor het toekennen van gelden. De Stichting is 

opgericht om nieuwe, innovatieve behandelmethoden voor alvleesklier

kanker mogelijk te maken. De initiatiefnemers hebben zelf meegemaakt 

wat alvleesklierkanker doet met patiënten en hun omgeving en hoe 

ontzettend weinig er tegen te doen is. Vrijwel iedereen overlijdt en vaak 

zelfs binnen een half jaar. Met de Stichting maken we mensen bewust 

van deze ernstige vorm van kanker én zamelen we geld in omdat er wel 

degelijk initiatieven zijn om op een hele andere manier te proberen 

om alvleesklierkanker effectief te behandelen. Eén van die initiatieven 

wordt geleid door prof. dr. Casper van Eijck, oncologisch chirurg en hoog

leraar alvleesklierkanker aan het Erasmus MC. Een vriendengroep van 

een overleden patiënte startte voor hem en zijn team in november 2015 

de campagne ’Support Casper’ ; een campagne om viroimmunotherapie 

mogelijk te maken. In februari 2016 is deze campagne ondergebracht 

bij de Stichting die was opgericht onder de naam I Owe You (IOU). Het 

bestuur heeft in maart 2016 besloten deze naam te veranderen, mede 

om op die manier zichtbaar te maken waarvoor de Stichting in het leven 

is geroepen. De naamswijziging in ‘Stichting Overleven met Alvleesklier

kanker’ (OAK) is statutair per 18 april 2016 doorgevoerd. 

DOELSTELLING, VISIE, BELEID EN STRATEGIE

De doelstellingen van de stichting zijn:

1. multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken  

naar innovatieve behandelmethoden van alvleesklierkanker;

2. financiëlemiddelenwerven;

3. bekendheid van de ziekte en van de stichting vergroten;

4. informatieplatform voor patiënten.

A LG E M E N E  I N F O R M AT I E 
OV E R  D E  S T I C H T I N G

Met de Stichting maken we mensen bewust 
van deze ernstige vorm van kanker  
én zamelen we geld in, omdat er wel  
degelijk initiatieven zijn om op een  
hele andere manier te proberen om  
alvleesklierkanker effectief te behandelen.
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Na de oprichting van de Stichting is een beleidsdocument voor de jaren 

20162019 geschreven waarin het verwezenlijken van deze doelstellingen 

staat beschreven. Dit beleidsdocument is op de website, onder: ‘wiezijn

wij/verantwoording’, terug te vinden. Het multidisciplinaire wetenschappelijk 

onderzoek is ook beschreven in een plan van aanpak. Ook daarvoor  

verwijzen we graag naar de website, onder: ‘onsdoel/stappenplan’.

S T RU C T U U R

In het jaar 2016 heeft onze Stichting vrijwel alle energie gericht op het 

verder brengen van de campagne Support Casper omdat het een zeer 

geschikt vehikel bleek te zijn om mensen bewust te maken én geld te laten 

doneren. Zoals eerder beschreven is de campagne ‘Support Casper’ op 

eigen kracht gestart in november 2015 door een vriendenclub. Om op een 

verantwoorde manier geld te kunnen inzamelen is destijds samenwerking 

gezocht met de stichting SLO, een stichting met een ANBIstatus die is 

opgericht in 1985 en nauw gelieerd is aan het Erasmus MC. 

Doel van de stichting SLO is het bevorderen van wetenschappelijk onder

zoek op het gebied van ziekten van de lever, maag en darm. Het geld dat 

via de campagne werd opgehaald was in eerste instantie daarom ook 

gekoppeld aan de bankrekening van de stichting SLO te Rotterdam.  

De gedoneerde gelden van de actie “Support Casper” zijn als geoormerkt 

geld op haar rekening ontvangen. Zodoende is een bedrag van € 114.955, 

bij SLO verantwoord in de jaarrekening over het jaar 2015 en over het jaar 

2016 is nog eens een bedrag van € 211.604, binnen gekomen bij SLO.  

Dit geld wordt uitgegeven aan het wetenschappelijk onderzoek zoals dat 

is beschreven in het plan van aanpak van OAK. Ook de uitgaven van deze 

gelden worden verantwoord door SLO.

Sinds 19 februari 2016 heeft onze Stichting OAK een eigen bankrekening

nummer waarop de donaties worden ontvangen maar er is wel gekozen 

voor een voortzetting van de samenwerking 

met SLO. In de navolgende paragraaf wordt de 

wisselwerking met stichting SLO toegelicht.

V E R D E R E  S A M E N W E R K I N G  
M E T  D E  S T I C H T I N G  S LO

Onze Stichting OAK is, met de oprichting eind 

2015, een zeer ‘jonge’ Stichting die vanwege 

haar korte bestaanstermijn, niet kan aantonen 

kredietwaardig te zijn; een vereiste van univer

sitaire ziekenhuizen op het moment dat ze geld 

aannemen om meerjarig onderzoek mogelijk te 

maken. Tegelijkertijd hadden we haast; hoe eer

der begonnen kon worden met het experimen

tele wetenschappelijke onderzoek hoe beter. 

Zeker in het geval van het OVITonderzoek van 

prof. dr. Casper van Eijck was het daarom nodig 

om een manier te vinden om het Erasmus MC 

en het betrokken Leids Universitair Centrum 

(LUMC) toch al direct het ingezamelde geld te 

kunnen laten ontvangen voor dit experimen

tele wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe 

behandelmethoden voor alvleesklierkanker. 

Daarom is gekozen om gebruik te maken van de 

bestaande stichting SLO. Deze stichting heeft 

reeds een goede en betrouwbare naam binnen 

zowel Erasmus MC als LUMC. Zodoende  

 kunnen medewerkers worden gezocht en  

aangesteld zonder onnodig oponthoud.

Volgens het onderzoeksplan moeten mede

werkers worden aangesteld bij de verschillen

de onderzoeksprojecten; dit naast de moge

lijke aanschaf van onderzoeksmaterialen. Zij 

worden in de universitaire ziekenhuizen aan

gesteld waarvoor de Stichting een garantie 

afgeeft ter betaling van het salaris gedurende 

de aanstellingsperiode. Vaak betreft het hier 

een 2, 3 of 4jarige aanstelling.

De stichting OAK stelt zich garant voor de 

aanstelling in het academisch ziekenhuis via 

de stichting SLO, die op haar beurt garant

stelling afgeeft aan desbetreffend acade

misch ziekenhuis. Deze garantstelling vindt 

per  individu plaats. Onder “besteding van de 

geworven fondsen aan de doelen” is een  

overzicht met de afgegeven garantstellingen 

terug te vinden per 31 december 2016. 

De contractuele afspraken tussen OAK en 

SLOzijninhetverslagjaarnognietdefinitief

in een overeenkomst vastgelegd. Medio  

2017 zal een juridische overeenkomst  

tussen beide stichtingen zijn bekrachtigd.  

Informatie over de stichting SLO is terug  

te vinden op hun website: 

■ http://liver-gi.nl/homepage-nederlands
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A LG E M E E N

D
e inkomsten van de Stichting komen uit de donaties van Fondsen, 

Stichtingen, bedrijven en particulieren. Een substantieel deel 

komt voort uit acties die onder de noemer van de campagne

naam Support Casper plaatsvinden. Dat zijn ofwel acties die we als 

 Stichting zelf organiseren ofwel acties die door patiënten en hun 

omgeving of door nabestaanden worden georganiseerd. Als Stichting 

ondersteunen we dit soort acties en dat doen we op vele manieren: door 

campagnemateriaal ter beschikking te stellen, adviezen te geven of te 

bemiddelen zodat een ‘bekende Nederlander’ of Casper zelf de cheque 

kan komen ophalen. Inmiddels is het zelfs mogelijk om digitaal zélf een 

campagne te starten, inclusief een streefbedrag en een automatische 

‘geldteller’.Daarnaastwordenerfilmpjesvoorsocialmediadoorons

gemaakt en ter beschikking gesteld. Juist het ‘in actie’ komen zorgt bij 

een grote groep familieleden en vrienden voor nieuwe energie en hoop 

op een betere toekomst. Vaak horen we ‘al is het dan niet voor nu,  

dan toch voor toekomstige patiënten’. 

Alle activiteiten vinden plaats onder de campagnenaam Support Casper.

AC T I V I T E I T E N  G E O RG A N I S E E R D  
D O O R  D E  S T I C H T I N G

Op 7 april 2016 werd in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam een 

benefietconcertgehouden.InsamenwerkingmethetLuxortheateren

Johan Derksen kwam de opbrengst van dit concert ten gunste van de 

stichting. De ca. 1.500 aanwezige gasten hebben die avond kunnen ge

nieten van de Nederpop blues van o.a. The Clarks, The Shoes en andere 

gastzangers. Het stichtingsbestuur had ca. 100 gasten uitgenodigd om 

directe relaties te informeren over het bestaan en de doelstellingen van 

de Stichting. In de pauze werd de cheque van ca. € 45.000 (€ 42.509 

daadwerkelijk ontvangen) overhandigd aan Prof. dr. Casper van Eijck. 

Voor gelijke voorstellingen zijn op deze wijze gasten in de Kleine Komedie 

in Amsterdam uitgenodigd en eveneens in het Zuiderstrandtheater 

in Scheveningen. Deze laatste activiteit vond in januari 2017 plaats. 

Bij de laatste twee voorstellingen was de doelstelling om bekendheid 

te geven aan het werk van de Stichting en zijn geen recettes van de 

voorstelling aan de Stichting overhandigd. De Stichting is er in geslaagd 

om een  bredere groep van vrienden/kennissen te informeren over haar 

doelstellingen. Als een spinoff zijn een aantal giften overgemaakt aan 

de Stichting. Eén in het oog vallende gift was afkomstig van een groep 

oudstudenten van de vereniging S.S.R. te Rotterdam die na de avond in 

het Nieuwe Luxor Theater spontaan een bedrag van € 100.000 hebben 

aangeboden. 

Begin oktober is de 1e Golfdag Support Casper 

op de baan van de golfclub Broekpolder te 

Vlaardingen georganiseerd. Het Bestuur nodig

de vrienden en relaties uit voor dit evenement 

waar de golfvereniging Broekpolder de baan 

gratis ter beschikking stelde. Tijdens deze zon

overgotendagwerdendoordeflightswisselen

de prestaties neergezet waarbij voor de beste 

teams wisselbekers stonden te wachten. De 

‘flight’opbrengstentezamenmetdeverkochte

lootjes, waarbij kleine prijzen ten deel vielen 

aan de gelukkigen, zorgden voor het prachtige 

bedrag van € 43.017.

AC T I V I T E I T E N  I N  2 0 1 6 

 2016

Inkomsten eigen fondsenwerving € 1.038.773

Kosten fondsenwerving € 45.505

Ratio 4,38% *

 

* ruimschoots onder de CBFnorm van 25%

De verhouding tussen de kosten en de  opbrengsten van deze 

door de stichting  geïnitieerde activiteiten zijn als volgt:

“Juist het ‘in actie’ komen zorgt bij een grote
 groep familieleden en vrienden voor nieuwe
 energie en hoop op een betere toekomst.”

Benefietconcert,  
Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam

Golfdag Support Casper,  
golfclub Broekpolder in Vlaardingen
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AC T I V I T E I T E N  D O O R  D E R D E N 
G E O RG A N I S E E R D

We hebben hier gekozen voor een selectie uit de vele acties die in 2016 

zijn georganiseerd. In dit geval noemen we een aantal activiteiten die 

 grotere bedragen voor de Stichting hebben gegenereerd. Zonder hiermee 

de vele kleinere en lokale acties én hun organisatoren tekort te willen 

doen. Het bestuur is alle organisatoren daarvoor zeer erkentelijk. We 

vinden het hartverwarmend dat er bijvoorbeeld wekelijks donaties worden 

ontvangen van collectes bij uitvaartplechtigheden van overleden alvlees

klierkankerpatiënten. Ontroerend om te zien dat nabestaanden en vrienden 

op een zo zwaar moment het onderzoek een warm hart toedragen.

Veel kleine initiatieven maken immers één groot bedrag en dat wordt 

meer dan gewaardeerd door het Bestuur en niet in de laatste plaats  

door de onderzoekers.

A P R I L 

Tijdens de Marathon van Rotterdam heeft schoenketen Van den Assem 

in al haar winkels en op de bussen reclame gemaakt voor “Support Casper”. 

Alle medewerkers die meeliepen droegen het ‘Support Casper’ logo op 

speciale Tshirts. Een geweldige eyecatcher en het enthousiaste team 

van Van den Assem heeft dit tot een succes gemaakt. Dit leverde veel 

naamsbekendheid op naast een mooie bijdrage. 

“Duiven vliegen de deur uit voor Support Casper” 

In het Zeeuwse Lewedorp heeft een bekende duivenkweker, Sjaak de 

Kooning, kans gezien om 82 jonge wedstrijdduiven te laten schenken 

door collega fokkers en die ter veiling aangeboden via internet. Een 

onverwachte actie met een ongekende opbrengst. In een aantal ronden 

werd voor meer dan € 16.000 aan wedstrijdduiven geveild.

M E I 

Het TV programma van RTL Voetbal Inside heeft drie uur lang geheel in 

het teken van Support Casper gestaan in de uitzending van 13 mei 2016. 

Casper heeft hier zijn onderzoek uitgelegd en twee patiënten waren in 

het programma te gast. Drie uur lang konden de kijkers ‘Casper’ sms’en 

naar 4333 en daarmee twee euro doneren. Die avond heeft de Stichting 

voor € 42.083 aan sms’jes ontvangen.

De meeste patiënten met alvleesklierkanker hebben nauwelijks tijd 

en energie om zich in te zetten voor het goede doel. Dat gold niet voor 

Raymond Remmerswaal uit Maassluis. Een nog jonge man die samen met 

zijn vrienden en familie alles heeft aangegrepen om actie te voeren. Van 

een voetbaltoernooi bij VDL te Maassluis, een spinningactie door MSV 

’71, tot vrienden die de Mont Ventoux op fietsen in het team Toll. 

 

“Kom in beweging” was een sportieve en vrolijke zaterdagactie in mei 

bij Olympia in Gouda. Georganiseerd door Jolanda Glas, die haar man 

op 52jarige leeftijd verloor aan alvleesklierkanker. De dag leverde het 

fantastische bedrag van € 14.023 op. 

J U N I 

Op donderdag 23 juni werd een haringparty 

 georganiseerd door de tafelronde 154 van 

Rhoon op Kasteel Rhoon. Niet alleen de 

toegangskaarten maar ook een goed bezochte 

veiling leverde uiteindelijk het enorme bedrag 

van € 29.149 op. Mede met dank aan hoofd

sponsor Bravo Foods, het Kasteel van Rhoon 

en Abel grand café restaurant. 

Op 25/26 juni vond bij de voetbalvereniging 

Sleeuwijk een toernooi plaats ter nagedach

tenis aan één van hun clubleden; Johan Ruiter. 

Een man die zich jarenlang inzette voor de club. 

Voor en tijdens dit toernooi werd geld inge

zameld voor “Support Casper”. Aan het einde 

van de middag ontving Casper van Eijck een 

cheque ter waarde van € 31.200 uit handen 

van vier vrienden van Johan.

Vendit, het software bedrijf voor winkelma

nagement systemen, heeft de opbrengst aan 

advertenties in zijn jaarlijkse magazine voor 

zijn relaties aan onze Stichting gedoneerd:  

€ 30.000

AU G U S T U S 

In augustus ontving de Stichting het mooie 

 bedrag van € 8.040, als opbrengst van de 

 Mondi actie in Heerlen: een toertocht onder 

de titel “Limburgs Mooiste”. Met een grote 

groep van medewerkers is de toertocht het  

1e weekend na Pinksteren succesvol afgelegd 

met niet alleen een geweldige sportieve maar 

ookfinanciëleprestatie.

S E P T E M B E R

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van 

der Gijp zijn voor het 70jarige jubileum van 

voetbalvereniging De Wâlden op 1 september 

naar Damwâld getogen. Een amusante middag 

viel de leden ten deel. Eerder in het jaar hadden 

de RTL Voetbal Inside presentatoren zichzelf 

‘verkocht’ voor het bedrag van € 12.975. De 

leden en sponsoren hebben dit bedrag bijeen 

gebracht om de heren op hun voetbalclub te 

kunnen ontvangen.

O K TO B E R

Op 3 oktober hebben de leerlingen van  

Daltonschool Rijnsweerd in Utrecht de Nettie 

Ockeloen sponsorloop gerend. Nettie was een 

docente van de school en ter nagedachtenis 

van haar wordt deze loop ieder jaar georga

niseerd. De opbrengst was dit jaar voor onze 

Stichting bestemd.

Op 26 oktober ontving de Stichting de cheque 

met daarop een bedrag van € 10.428 uit handen 

van de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. 

N OV E M B E R

Zaterdag 12 november vond de eerste Paul 

van Opstal Memorial Classic golfdag plaats in 

Oosterhout.Deze stichting is opgericht door de 

golfvrienden van Paul van Opstal en wil jaarlijks 

ter herinnering aan Paul een golfdag organise

ren. Op 12 november werd aan onze stichting 

een cheque van € 7.500 overhandigd door  

Ferry Cornelissen, voorzitter van de stichting.

In de zomer is onze Stichting sociaal partner 

van voetbalclub FC Lisse geworden. Aanleiding 

hiervoor was de kennismaking met de heer 

Van Wieringen, bekend vrijwilliger bij Lisse, in 

het tvprogramma van Voetbal Inside in mei. 

Het bestuur van Lisse heeft hierna het sociaal 

partnerschap uitgewerkt.

Op zondag 20 november hebben twee van de 

zonen van de heer Van Wieringen een oud- 

eerste elftal-toernooi georganiseerd. Aan het 

einde van de dag overhandigden zij de Stichting 

een cheque van € 8.000.

D E C E M B E R

Een KLMmedewerkster werd onverwacht ge

troffen door alvleesklierkanker. Om haar behan

deling, die niet door de zorgverzekeraars kon 

worden vergoed, in het buitenland toch mogelijk 

te maken, is door het cabinepersoneel van KLM 

belangeloos de Stichting EmbraceNetty in het 

leven geroepen. Deze hartverwarmende actie 

kon helaas niet het leven van hun KLM collega 

redden. Door de gulle gevers kon het overgeble

ven saldo van € 42.458 in december aan Casper 

van Eijck worden overhandigd.  

De donatie is in het boekjaar 2017 ontvangen.

Marathon van Rotterdam

RTL Voetbal Inside

Nettie Ockeloen Sponsorloop

FC Lisse

VDL Maassluis
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D O N AT I E S  VA N  S T I C H T I N G E N

In 2016 heeft onze Stichting van verscheidene stichtingen donaties 

mogen ontvangen.

Mooi voorbeeld is de Hofstee stichting die “Support Casper” jaarlijks 

€ 100.000 schenkt voor een periode van drie jaar. De Stichting OAK 

ontving ook € 100.000 van een, op hun verzoek, niet bij naam te noemen 

stichting uit Rotterdam. De Piet Poortmans stichting doneerde een 

bedrag van € 25.000. Van het Burger Weeshuis uit Rotterdam ontvingen 

wij € 23.000. Een tweetal stichtingen doneerde ons ieder € 10.000.
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“ DE GROOTSTE KWALITEIT
 VAN CASPER IS DAT HIJ
 MENSELIJK MET ZIJN
 PATIËNTEN OMGAAT.”

- René van der Gijp - 
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H
ieronder wordt de situatie per eind 2016 weergegeven.  

Op het  moment van publicatie van dit jaarverslag zijn al weer 

meer onder zoekers aangesteld en stappen in gang gezet.  

Voor de meest actuele situatie verwijzen wij u naar onze website. 

■ www.supportcasper.nl/ons-doel/vorderingen

Het totale onderzoeksplan bestaat uit 2 delen: een preklinisch onder

zoekstraject en een klinisch traject. 

Het totale preklinische onderzoeksproject zal bestaan uit  

de volgende stappen:

1. Genereren van virussen met verhoogd antitumor 

 potentieeld.m.v.genetischemodificatieen/ofbioselectie;

2. Evalueren van virus effectiviteit en veiligheid;

3. Bestuderen van de interactie van geselecteerde virussen 

 met het immuunsysteem;

4. Genetisch in kaart brengen van de tumor voor 

 het personaliseren van de behandeling;

5. Ontwikkelen van schaalbare productiemethoden 

 voor geselecteerde virussen;

6. Verkrijgen van goedkeuringen bij toezichthoudende 

 autoriteiten en algemeen onderzoekmanagement.

Naast het preklinisch onderzoek naar een in

novatieve behandeling van alvleesklierkanker 

vinden wij het belangrijk dat we ook nu al iets 

kunnen betekenen voor patiënten met deze 

ziekte. Daarom zijn er eind november 2016 

ook al klinische projecten gestart voor patiën

ten met alvleesklierkanker. 

Begin 2017 is dat verder ontwikkeld tot een 

polikliniekwaarmeedeimmuunprofielen

worden gemonitord. 

In 2016 heeft de Stichting Overleven met 

Alvleesklierkanker (OAK) drie projectaanvra

gen gehonoreerd. In totaal werd aan deze drie 

projecten €610.000 toegekend. Alle project

aanvragen voor wetenschappelijke onderzoe

ken die bij de Stichting binnenkomen worden 

door onze onafhankelijke Wetenschappelijke 

Advies Raad (WAR) beoordeeld. Aansluitend 

volgt een advies aan het Bestuur dat uitein

delijk een besluit neemt. De WAR bestaat uit 

vooraanstaande nationale en internationale 

experts die ons ondersteunen in het proces van 

investeren in de juiste onderzoeken. Er is ook 

een vierde project in gang gezet in het LUMC 

(Leids Universitair Medisch Centrum) dat is ge

financierddoorrechtstreeksontvangengelden

bij de Stichting SLO. Dit project vermelden wij 

volledigheidshalve als vierde project.

In 2016 keurde Stichting Overleven met 

Alvleesklierkanker de volgende drie projecten 

goedvoorfinancieringmeteentotalewaarde

van € 610.000.

1. Dr. B. van den Hoogen, afdeling Viroscience,

 Erasmus MC. (€ 150.000)

Dit onderzoek valt onder stap 1 en 2 van het 

preklinisch onderzoek naar de mogelijkheden 

van viroimmunotherapie als behandeling 

van onder meer alvleesklierkanker. Hierbij 

worden oncolytische virussen (OVs) gebruikt 

voor de bestrijding van tumoren. In prekli

nisch onderzoek is aangetoond dat genetisch 

gemodificeerdNewcastlediseasevirus(NDV)

relatief veilig is en dat het virus effectief was in 

het doden van alvleesklier tumorcellen, maar 

wel met een grote heterogeniteit in gevoelig

heid tussen de verschillende cellen. Binnen dit 

project worden NDV virussen met verhoogd 

antitumor potentieel gegenereerd d.m.v. gene

tischemodificatieenvervolgensgeëvalueerd

binnen zowel celkweekmodellen als geschikte 

diermodellen. 

2. Dr. R. Debets, Medische Oncologie, 

 Erasmus MC. (€ 200.000)

Dit onderzoek valt onder het klinische 

onderzoekstraject. Tijdens dit onderzoek zal 

het fenotype van immuuncellen, met nadruk 

op Tlymfocyten en hun subsets, in bloed en 

tumorweefsel van patiënten met alvleesklier

kanker worden vastgesteld, en zal dit feno

type vervolgd worden gedurende standaard 

behandelingen.Dezeimmuunprofielenzijn

opgezet aan de hand van de meest recente 

tumor immunologische inzichten, en bevatten 

markers voor vele celtypen, hun subsets en 

activatiestadia.

Door het volgen van de veranderingen in de 

immuunprofielengedurendehetbehandel

traject van de patiënt kan worden vastgesteld 

waar problemen in de immuunreactie tijdens 

de behandeling plaatsvinden en kunnen, waar 

mogelijk, deze problemen in de toekomst wor

den aangepakt door het bijstellen of aanvullen 

van de standaardbehandeling.

3. Prof. dr. C.H.J. van Eijck, afdeling Heelkunde,

 Erasmus MC.  (€ 260.000)

Dit onderzoek bevat elementen van zowel het 

preklinisch als het klinisch onderzoek. 

Preklinisch onderzoek
Het preklinisch onderzoek valt onder stap 3 

van het hierboven genoemde stappenplan. De 

prognose voor patiënten met alvleesklierkanker 

is slecht; de 5jaars overleving is ongeveer 5%. 

Opereren is de enige optie die tot genezing van 

de ziekte kan leiden maar helaas is dit maar bij 

weinig patiënten mogelijk omdat in de meeste 

gevallen de alvleesklierkanker al uitgezaaid is 

of zich in een gevorderd stadium bevindt ten 

tijde van de diagnose. Chemotherapie en/of 

bestraling hebben dan maar een zeer beperkt 

effect. Immunotherapie zou uitkomst kunnen 

bieden. Vooronderzoek laat zien dat interfe

ronbeta (IFNß) de groei van alvleeskliertu

morcellen afremt en dat het gecombineerd met 

chemotherapie de therapeutische effectiviteit 

vergroot. Het lijkt van groot belang om deze 

combinatietherapie met IFNß verder te 

onderzoeken zodat mogelijk meer patiënten er 

baat bij hebben. 

 

Het doel van dit onderzoek is om experimen

teel na te gaan of gecombineerde chemo en 

immunotherapie bij de behandeling van al

vleesklierkankerefficiëntenveiligisenwathet

B E S T E D I N G  VA N  D E  G E W O R V E N 
F O N D S E N  A A N  D E  D O E L E N

“Baanbrekend onderzoek 
 tegen alvleesklierkanker.
 Samen moet het lukken.”
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precieze werkingsmechanisme is van de IFNß 

bij deze toepassing. Dit is noodzakelijk om te 

komen tot een wetenschappelijk verantwoord 

klinisch onderzoek bij patiënten met alvlees

klierkanker in een vergevorderd stadium.  

Uit de resultaten zal blijken of en hoe  

IFNß in de kliniek het beste gecombineerd  

kan worden met de huidige standaard 

 gemcitabine chemotherapie en of er ook 

 verdere mogelijkheden zijn voor het toe

passen van immunotherapie. 

Klinisch onderzoek
Voor het verzamelen van alle bloedmonsters 

welke nodig zijn voor het immuun monitoring 

project van Dr. Debets is een arts onderzoeker 

aangesteld. Zij zorgt ervoor dat alle patiënten 

op de juiste tijdstippen op de polikliniek gezien 

worden voor bloedafname. Verder begeleidt 

deze artsonderzoeker de patiënten die gezien 

worden op de immunotherapie polikliniek van 

de afdeling Heelkunde.

4. Prof. dr. S.H. van den Burg & 

 Dr. T. van Hall, afdeling klinische oncologie,

 LUMC. (€110.000)*

Dit onderzoek valt onder stap 3 van het pre

klinisch onderzoek. Om de virussen te kunnen 

testen, die in stap 1 en 2 worden ontwikkeld, 

zijn er geschikte modellen nodig. Dit project 

richt zich op het ontwikkelen en optimaliseren 

van de bestaande modellen voor gebruik met 

de virussen die de beste effectiviteit hebben 

laten zien in de diverse tumormodellen.  

Er zal onder andere gekeken worden naar de 

interactie van de virussen met het immuun

systeem. In een later stadium zal er ook 

gekeken worden naar de mogelijkheid om 

 viro therapie te combineren met reeds  

bestaande immunotherapieën. 

* ditprojectwordtnietgefinancierddoorStichtingOAK

maar rechtstreeks door Stichting SLO.

H E T  B E L E I D  M . B .T.  O M VA N G 
E N  F U N C T I E  VA N  R E S E R V E S 
E N  F O N D S E N

De Stichting hanteert een continuïteitsreserve 

van maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van 

de Stichting. Dit maximum ligt in lijn met de 

Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen.

B E L E G G I N G S B E L E I D

Het Bestuur heeft in 2016 geen stappen gezet 

om zich te buigen over de vraag of het verstan

dig is om ontvangen gelden via beleggingen te 

beheren. Eerste prioriteit is het werven van 

gelden en het zo snel mogelijk ter beschikking 

stellen van innovatief onderzoek. Het restbe

drag van de ontvangen gelden wordt derhalve 

op de bankrekening gezet en niet belegd. 

V R I J W I L L I G E R S B E L E I D
 

In 2016 heeft de Stichting een dertigtal 

 vrijwilligers aan zich gebonden. Deze wor

den ingezet bij activiteiten van de Stichting 

zoals ‘Jazz in de haven’ in Den Haag waar de 

Stichting sociaal partner van is  en in sommige 

gevallen ook als ondersteuning voor acties van 

derden. De vrijwilligers krijgen een beperkte 

vergoeding voor gemaakte kosten. De Stichting 

heeft een vrijwilligersavond kunnen aanbieden 

als dank voor hun inzet en enthousiasme.  

De avond is volledig betaald door derden  

zodat er geen donatiegelden voor gebruikt 

hoeven worden. 

“De eerste prioriteit is het werven van gelden
 en het zo snel mogelijk ter beschikking 
 stellen van innovatief onderzoek.”

Jazz in de haven, Den Haag
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N A A M S B E K E N D H E I D

E
én van de doelstellingen van de Stichting 

is de bekendheid van alvleesklierkanker 

en het belang van onderzoek naar nieuwe 

behandelmethode bij het publiek vergroten. 

Ondanks het feit dat alvleesklierkanker één 

van de meest dodelijke vormen van kanker is 

en ook nog eens heel veel mensen treft, is er 

tot voor kort nauwelijks aandacht voor deze 

ziekte geweest in de media. Bewust is daarom 

ingezet op een campagne rondom een aan

sprekende arts met een missie: prof. dr. Casper 

van Eijck die naast zijn werk ook nog clubarts 

van Feijenoord is. Daarnaast heeft de Stich

ting diverse ‘ambassadeurs’ aan zich weten te 

binden die ‘goed liggen’ in de media, zoals René 

van der Gijp, Astrid Joosten, Joop Braakhekke, 

Ellen Hoog en Mark van Eeuwen.

Deze combinatie heeft gezorgd voor veel 

landelijke mediaaandacht, zoals een groot 

interview van journaliste Antoinette Scheul

derman met Casper van Eijck in het Volkskrant 

Magazine op 19 maart 2016 en een optreden 

van Van Eijck samen met ambassadeur Astrid 

Joosten in RTLLate Night op 6 april. Op 16 juni 

was Van Eijck de ochtendgast bij NPO radio 1 

Sportzomer met presentator Ghislaine Plag. 

De inmiddels overleden topkok en gastheer 

Joop Braakhekke is op 23 september te gast 

in de uitzending bij Jeroen Pauw en houdt een 

vurig betoog voor Support Casper. 

Ook is Casper van Eijck te horen bij Lars Boele 

van QMusic in de uitzending op 20 okto

ber en een week later als gast in “Pauw’ het 

tvprogramma van Jeroen Pauw. Dit genereert 

ook de nodige donaties op de rekening van 

de Stichting. Tijdens deze uitzending kondigt 

Casper de opening aan van de immuunpoli in 

het Erasmus MC.

Op 18 november, precies een jaar na de op

richting, geeft de teller een stand van 1 miljoen 

euro aan en dit is aanleiding voor een interview 

met één van de bestuursleden in het AD.  

Een paar dagen later zijn Casper van Eijck en 

de bestuursvoorzitter te horen op radio NPO1  

bij de Nieuws BV.

Naast deze optredens zijn in veel lokale en 

regionale krantenartikelen vermeldingen 

geweest over de activiteiten van ‘Support 

Casper’. De totale communicatiewaarde van 

alle krantenberichtgeving vertegenwoordigt 

een bedrag van ruim € 200.000. Hierbij moet 

de nieuwswaarde van radio, televisie en  

sociale media nog worden opgeteld.

W E B S I T E 

In november 2015 is de eerste website voor de 

campagne “Support Casper actie” gelanceerd. 

Toen nog niet onder de noemer van de Stichting 

OAK. In 2016 verandert dit en ontstaat bij 

het Stichtingsbestuur de behoefte om de site 

stevig uit te breiden met informatie over het 

onderzoek, de onderzoekers, nieuwe acties en 

filmpjes.Dezeaangepastesitewordtmedio

augustus gelanceerd.

Hoewel de informatieverstrekking met 

sprongen vooruit is gegaan, is het Bestuur 

niet tevreden met de functionaliteiten en de 

trage manier waarop aanpassingen gemaakt 

kunnen worden. Met name omdat er rondom 

de campagne veel en snel verandert, ziet het 

Bestuur zich in november genoodzaakt een 

besluit te nemen om van provider te wisse

len zodat alsnog voldaan kan worden aan de 

behoefte om heel snel aanpassingen te kunnen 

doen. Net voor de jaarwisseling is de nieuwe 

‘Support Casper’ website live met een groter 

gebruikersgemak en een platform dat in de na

bije toekomst gemakkelijk verder kan worden 

uitgebouwd. 

De gehoste servercapaciteit blijkt tekort te 

schieten, bij televisieuitzendingen klapt de 

website eruit. De capaciteit wordt uitgebreid. 

S O C I A L  M E D I A

Met medewerking van het bedrijf Surlinio in 

Den Haag wordt een Twitter en Facebook 

gemeenschap opgebouwd waar steeds meer 

volgers onderdeel van worden. Vrijwel dage

lijks worden berichten gepost, al dan niet op 

aangeven van onze directeur of bestuursleden. 

Surlinio is, in opdracht van de Stichting, ook de 

beheerder van de website van het LinkedIn 

account. 

N I E U W S B R I E F

In 2016 is nieuwe informatie van de Stichting 

te lezen op de website maar nog niet in een 

Nieuwsbrief. Dit zal in 2017 wel gebeuren. 

K L AC H T E N R E G E L I N G

De Stichting biedt op haar website de moge

lijkheid tot het uiten van klachten. In 2016 zijn 

geen klachten geregistreerd via de website. 

Mondeling zijn ook geen klachten per telefoon 

vernomen.  

C O M M U N I C AT I E  
M E T  B E L A N G H E B B E N D E N
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S A M E N S T E L L I N G

I
n de statuten van de Stichting is de samenstelling en omvang van het 

Bestuur bepaald. De Stichting bestaat uit tenminste 5 bestuursleden. 

In het boekjaar 2016 is Stef Kranendijk secretaris, Rein Vehmeijer 

penningmeester, Robert den Brave voorzitter en de leden bestaan uit 

Eva Kuit, Rob Vismans en Pieter Vorstermans. Eva Kuit is tot het Bestuur 

toegetreden per 10 maart 2016 en is verantwoordelijk voor de commu

nicatie. Rob Vismans heeft de verantwoordelijkheid voor het organise

ren van activiteiten op zich genomen.

Tot 1 september 2016 worden de activiteiten van de Stichting uitge

voerd door het Bestuur bijgestaan door vrijwilligers van het eerste uur. 

Per 1 september 2016 is Sjoerd Zwanenburg aangesteld als directeur, 

nadat hij eerst een aantal maanden als vrijwilliger verbonden was. Op 

die manier heeft het Bestuur zijn inzet goed kunnen beoordelen en ook 

kunnen zien over welke vaardigheden hij beschikt die de doelstellingen 

van de Stichting kunnen ondersteunen. Vanaf 1 september worden voor

stellen door de directeur en/of tezamen met bestuursleden uitgewerkt 

en aan het Bestuur ter goedkeuring voorgelegd. Als namens de Stichting 

verplichtingen worden aangegaan worden deze door een bestuursbe

sluit goedgekeurd en door tenminste 2 bestuursleden getekend. De 

directeur heeft in 2016 nog geen zelfstandige handelingsbevoegdheid 

namens de Stichting.

Het Bestuur heeft een onafhankelijke Raad van Toezicht (RvT) benoemd. 

De heren Sytso Boonstra, Bart van Tongeren (voorzitter) en Celesta 

Wensveen zijn gedurende het verslagjaar bereid gevonden zitting te 

nemen in de RvT. Zij beschikken allen over uitstekende en zeer uiteenlo

pende werkervaring. 

Aanvullend is ook een Wetenschappelijke Raad (WAR) benoemd aange

zien het Bestuur niet medisch ter zake kundig is om onderzoeksvoorstel

len te kunnen beoordelen. De voorzitter van de WAR is Evert Rijntjes die 

terzijde wordt gestaan door Ada Kruisbeek en Ab Osterhaus. 

W E R K W I J Z E

Het Bestuur is met regelmaat bij elkaar gekomen (8x in 2016) om nadere 

invulling te geven aan de plannen voor 2016. Het primaire doel is naams

bekendheidkrijgenomdaarmeegeldintezamelenendusdefinanciële

middelen te vergroten. Daartoe zijn verschillende plannen opgesteld en 

zijn de gedreven bestuursleden met directie en vrijwilligers aan de slag 

gegaan. 

De infrastructuur dient ook de nodige aandacht te krijgen. Medio febru

ari wordt een uniek bankrekeningnummer toegekend om het doneren te 

vergemakkelijken. Daarnaast heeft de Stichting zich sterk gemaakt om 

het CBFkeurmerk te verkrijgen. Deze heeft ertoe geleid dat de Stichting 

al per 1 juli 2016 dit keurmerk mag dragen. Met terugwerkende kracht 

per oprichtingsdatum wordt de ANBI status per brief d.d. 2 maart 2016 

toegekend door de Belastingdienst. Voor de verwerking van donaties via 

de website wordt een overeenkomst gesloten met Giftkikker. Buckaroo 

is de organisatie die de donaties via de website verwerkt waarmee 

ook een overeenkomst wordt gesloten. Door het CBF kenmerk kan de 

Stichting ook gebruik maken van Geef Mobiel service 4333, waardoor 

doneren via een SMS tot de mogelijkheden gaat behoren.

Via één van de leden van de RvT is de mogelijkheid geboden om PWC  

als advieskantoor te gebruiken om afspraken met de Belastingdienst 

inzake BTW plicht en VpB positie te maken. In het verslagjaar zijn nog 

niet alle lopende afspraken met de Belastingdienst afgerond.

DepenningmeestervanhetBestuurheeftdefinanciëleadministratie

in het online boekhoudpakket Yuki samen met onze controlerende 

 accountant, Borrie te Rotterdam, opgezet. Overigens is het gebruik  

van het boekhoudpakket gratis aangeboden door Yuki Works B.V. 

Bestuurders en aansprakelijkheidsverzekeringen zijn afgesloten via 

Concordia, die de kosten van de polissen voor haar rekening neemt.

B E S T U U R ,  D I R E C T I E  E N 
TO E Z I C H T H O U D E N D E  
E N  W E T E N S C H A P P E L I J K E 
A DV I E S R A A D

Duivensport 

Robert den Brave - Voorzitter en oprichter Stichting

Evert Rijntjes - Voorzitter

Eva Kuit - Lid

Stef Kranendijk - Lid

Marie José Blondeau - Secretaris

Ada Kruisbeek - Lid

Rein Vehmeijer - Penningmeester

Ab Osterhaus - LidRob Vismans - Lid

B E S T U U R

W E T E N S C H A P P E L I J K E
A DV I E S R A A D
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B E ZO L D I G I N G S -  
E N  V E RG O E D I N G E N B E L E I D

Noch de bestuursleden, noch de leden van de Raad van Toezicht (RvT) en 

de Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) ontvangen een bezoldiging. 

Dit is ook statutair zo vastgelegd. Indien onevenredige kosten gemaakt 

moeten worden, bestaat er een mogelijkheid tot declaratie, maar dat is 

in het verslagjaar niet nodig gebleken.

 

Voor de vaststelling van het salaris van de directeur is het model beho

rend bij de Regeling beloning directeuren Goede Doelen Nederland t.b.v. 

besturen en raden van toezicht (dd. 1 oktober 2015) gehanteerd. Het 

brutosalaris van de directeur is € 60.264 waarbij het Bestuur onder de 

laagste beloningsgrens voor directeuren is gebleven. Voor zijn pensioen

opbouw draagt de stichting 50% bij in de pensioen premie, zoals te doen 

gebruikelijk is. Ter compensatie voor de zelf af te sluiten verzekeringen 

betaalt de Stichting de ruimte van de werkkostenregeling netto uit aan 

de directeur.

Kosten waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij worden 

betaald door de directeur worden periodiek, na controle, vergoed.

W I J Z E  VA N  B E N O E M I N G  VA N 
H E T  B E S T U U R  E N  TO E Z I C H T-
H O U D E N D  O RG A A N  E N  
Z I T T I N G S D U U R  L E D E N 

In de statuten is bepaald dat de bestuursleden 

worden benoemd voor een periode van 5 jaar, 

eventueel gevolgd door nog een periode van  

5 jaar. Zij treden af volgens een door het 

Bestuur op te maken rooster. Bestuurders 

worden (her)benoemd en eventueel ontslagen 

door het Bestuur. Het Bestuur bestaat uit 

tenminste 5 bestuurders.

De Raad van Toezicht wordt benoemd door 

het Bestuur en kan eventueel ook door het 

Bestuur worden ontslagen. Voor deze wijze 

van benoeming/ontslag is gekozen ten tijde van 

het oprichten van de Stichting. De RvT bestaat 

uit tenminste 3 natuurlijke personen. De RvT 

leden kunnen geen deel uitmaken van het Be

stuur. Er is geen zittingsduur opgenomen in de 

statuten voor de leden van de RvT. Een ontslag 

van een RvT lid kan slechts plaatsvinden door 

een besluit van de overgebleven RvT leden en 

het Bestuur. 

Tevens is een Wetenschappelijke Advies Raad 

(WAR) benoemd onder het voorzitterschap 

van Evert Rijntjes met als leden Ab Oster

haus en Ada Kruisbeek. Gedurende het jaar is 

Ronald Brus als lid van de WAR teruggetreden. 

Statutair zou het wetenschappelijke advies 

onderdeel zijn van de RvT. Op advies van de 

RvT heeft het Bestuur samen met de RvT het 

besluit genomen om een onafhankelijke positie 

van de WAR te waarborgen. De voorzitter van 

de WAR is geregeld aanwezig bij de Bestuurs 

en RvT vergaderingen.

RELEVANTE NEVENFUNCTIES 
VA N  D E  L E D E N  VA N  H E T 
 B E S T U U R ,  D I R E C T I E  E N  
TO E Z I C H T H O U D E N D  O RG A A N

Hiervoor verwijzen we graag naar de separate 

spreadsheet.

Sjoerd Zwanenburg - Directeur

Silvia Wolfert - Vrijwilligers en publieksacties 
coördinator

Alice Offringa - Fondsenwerver

M E D E W E R K E R S
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D
e Raad van Toezicht (“RvT”) van de Stichting Overleven met 

 Alvleesklierkanker (“de Stichting”) is ingesteld op 12 mei 2016 

door het Bestuur van de Stichting en bestaat momenteel uit:

Mr B.J.R. van Tongeren (voorzitter)

Drs. S.A. Boonstra 

Dr. C.W.M. Wensveen

De 3 toezichtsleden hebben relevante bestuurlijke ervaring, naast een 

juridischeachtergrond(VanTongeren),eenfiscale/financiëleachter

grond (Boonstra) en een medisch/wetenschappelijke achtergrond 

(Wensveen). Zij verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige en  

onbezoldigde basis. 

De RvT heeft in 2016 drie keer zelfstandig vergaderd, waarvan twee 

keer gevolgd door een gezamenlijke vergadering met het Bestuur. 

In het kader van de oprichtingsfase van de Stichting zijn met name 

onderwerpen besproken die betrekking hebben op de governance en 

inrichting van de organisatie van de Stichting, mede in relatie tot ver

antwoording aan het publieke domein en de donateurs. Ook is aandacht 

besteed aan de aanstelling van de directeur en diens bevoegdheden. 

Deze onderwerpen zijn ook met het Bestuur besproken en de RvT heeft 

erop toegezien dat door het Bestuur in 2016 aandacht is besteed aan 

bovengenoemde onderwerpen. 

DeRvTheeftookeenstartgemaaktmethetontwerpenvaneenprofiel

schets voor haar eigen toezichthoudende taken, waar in 2017 een nader 

vervolg aan wordt gegeven.

R A A D  VA N  TO E Z I C H T

Bart van Tongeren - Voorzitter

Celeste Wensveen - Lid

Sytso Boonstra - Lid
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“ONS MULTIDISCIPLINAIRE TEAM 
BESTAAT UIT ARTSEN EN  
ONDERZOEKERS VAN ERASMUS MC,  
HET LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH 
CENTRUM EN UTRECHT  
MEDISCH CENTRUM.”

- Prof. DR. CHJ (Casper) van Eijck - 
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H
et jaar 2017 wordt een uitdagend jaar 

waarin het Bestuur de snelle opstart 

van de Stichting wenst te continueren. 

Door een actieve rol van de bestuurders en een 

verdere versterking van de organisatie willen 

we de doelen, die de Stichting voor ogen heeft, 

verwezenlijken. 

De doelstelling om in 2017 € 2 miljoen additi

oneel op te halen is zeer uitdagend! Daartoe 

zullen we een aantal activiteiten als Stichting 

ter hand nemen, zoals:

1. Het 1e voetbalgala “Support Casper” direct na 

de laatste voetbalcompetitiedag. Tijdens dit 

gala zal de Comeback Award voor het eerst 

worden uitgereikt aan een voetballer die de 

beste comeback maakt na een blessure;

2. De golfdag zal wederom worden georgani

seerd in het najaar. Verder zijn er plannen 

om ook in de hockeywereld meer aanwezig 

te zijn. Een sportief grootschalig evenement 

zal in voorbereiding worden genomen om in 

voorjaar 2018 te gaan organiseren; 

3. Het benaderen van (familie)stichtingen die 

een goed doel jaarlijks steunen is een ander 

speerpunt;

4. Een actieplatform zal worden gestart waar 

enthousiaste mensen hun eigen actie kun

nen lanceren en geld kunnen ophalen voor 

de Stichting; 

5. Businessclub starten voor donateurs die 

een bepaald bedrag storten;

6. Bedrijven tot donateur maken;

7. Aantal jaarlijks terugkerende donateurs 

substantieel vergroten.

C O M M U N I C AT I E

De bekendheid van alvleesklierkanker en 

‘Support Casper’ vergroten waardoor nog 

meer acties t.b.v. ‘Support Casper’ worden 

gestart. Dit moet ook de genoemde doelstel

ling helpen te realiseren. Een andere ambitie is 

het realiseren van een patiëntenplatform; dit is 

één van de doelstellingen van de Stichting. Het 

CRM systeem zal worden gevuld en de digitale 

nieuwsbrief zal tenminste twee keer worden 

toegezonden aan alle belangstellenden. 

We zullen op de ingeslagen weg doorgaan met 

publicaties in dagbladen, magazines, radio en 

televisie. Alvleesklierkanker blijft een dodelijke 

kanker die elke dag tenminste 8 slachtoffers 

maakt en daardoor vele andere aandoeningen 

in aantal overstijgt. Het ultieme doel is om 

alvleesklierkanker effectief te behandelen. 

KO S T E N  O RG A N I S AT I E

De kosten van de organisatie zullen toenemen 

omdat we de noodzaak zien om professioneel 

zaken op te pakken zoals o.a. een coördinator 

voor de vrijwilligers, die aanspreekpunt is voor 

allerlei acties die worden opgezet. Daarnaast 

wellicht ook een communicatie/pr medewerker. 

Een ander speerpunt is het benaderen van 

stichtingen die goede doelen ondersteunen. 

Daarvoor zal ook een parttime ervaren kracht 

worden aangetrokken. Vaak zijn dergelijke 

(familie)stichtingen in staat om substantiële 

middelen vrij te maken. Dit is een belangrijke 

bron om fondsen te werven. De verwachting 

is dat de personele kosten in 2017 € 150.000 

zullen bedragen. Overige kosten zoals: website, 

hosting, sociale media, patiëntenplatform etc. 

zullen naar verwachting ca. € 60.000 met zich 

meebrengen. De doelstelling van de Stichting 

is om haar kosten ruim binnen de gestelde 

grenzen van de CBF norm te houden.

P RO C E S S E N

Procesmatig dient de Stichting ook nog stap

pentegaanmakenin2017.Definitieveafspra

ken met de Belastingdienst inzake BTW en VpB 

positie. Overeenkomst inzake de samenwer

king met de stichting SLO, maar ook mogelijke 

toekomstige patenten voortvloeiende uit het 

onderzoek dienen te worden vastgelegd. Euro

pese dataprivacy wetgeving wordt in mei 2018 

van kracht en er zal gekeken moeten worden 

naar de mogelijke consequenties daarvan voor 

de Stichting.

B E S T E D I N G  VA N  D E  G E L D E N 
A A N  H E T  O N D E R ZO E K

In 2017 zal het aantal onderzoekers ten 

behoeve van het OVITonderzoek stap voor 

stap worden uitgebreid. Op de website zal de 

actuele situatie telkens worden weergegeven, 

evenals de voortgang van het onderzoek. Al 

naar gelang het succes van de fondsenwerving 

zullen meer onderzoekers en academische 

ziekenhuizen participeren in het onderzoek. 

De WAR, met de ervaren leden, zullen hun er

varing en kennis kritisch gebruiken om nieuwe 

onderzoekaanvragen te beoordelen en het 

Bestuur daarin te adviseren.

Het stappenplan voorziet in een gedetailleerd 

plan voor de besteding van een bedrag van in 

totaal bijna € 3 miljoen. https://www.support

casper.nl/onsdoel/stappenplan

Meer in detail zullen in 2017 de volgende 

 projecten uit het stappenplan worden  

gefinancierd:

€ 100.000 voor 2 jaar 

MetdezefinancieringkanMirandaMoskiein

2017 in het Erasmus MC worden aangenomen 

als researchverpleegkundige bij het Clinical 

Research Bureau van Prof. Herold Metselaar. 

Miranda zal gaan werken voor Prof. Casper van 

Eijck gedurende een periode van 2 jaar. Zij zal 

op de dagbehandeling en polikliniek patiënten 

met alvleesklierkanker begeleiden die deelne

men aan klinische studies met onder andere 

immunotherapie.

€ 150.000 voor 2 jaar 

Metdezefinancieringwordterbinnenkorteen

artsonderzoeker aangesteld binnen de onder

zoeksgroep van Dr. Hanneke Wilmink van het 

AMC die de immuun monitoring van patiënten 

binnen het AMC zal opzetten en coördineren. 

De onderzoeker zal er voor zorgen dat alle 

bloedmonsters op het juiste tijdstip worden 

afgenomen en dat deze vervoerd worden naar 

het Erasmus MC voor analyse. Verder zal deze 

artsonderzoeker zich bezig houden met het in 

kaart brengen van subgroepen van patiënten 

op basis van een nieuw gen expressie systeem 

in organoide en organotypische tumorkweken. 

Deze modellen worden gezien als veelbelo

vende driedimensionale kweektechnieken die 

gebruikt kunnen worden bij onderzoek naar 

gepersonaliseerde behandelingen.

€ 110.000 voor 2 jaar

Metdezefinancieringwordtbinnenkorteen

analist aangesteld binnen de onderzoeksgroep 

van Prof. Rob Hoeben van het LUMC. Deze 

analist zal de ontwikkeling en productie van 

Reovirus gaan ondersteunen alsmede onder

zoek uitvoeren naar de werking van adenovirus 

in celkweken en in het KPC muismodel. 

Laatonverletdatfinancieringvandestappen5

en 6 nog in het verschiet liggen. 

De WAR van de Stichting OAK staat ook in het 

nieuwe jaar open voor eventuele nieuwe on

derzoeksaanvragen; zowel van andere artsen 

als van prof. dr. Van Eijck en zijn onderzoeks

team, in het geval zij met aanvullende project

voorstellen komen ter ondersteuning van het 

viroimmuno onderzoek. Zo is de samenwer

king met AMC ook positief gehonoreerd.

TO E KO M S T PA R AG R A A F

Mondi actie, Heerlen
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JA A R R E K E N I N G
Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, Voorschoten

B I J L AG E N
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Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, Voorschoten

JA A R R E K E N I N G
Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, Voorschoten
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Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, Voorschoten
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Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, Voorschoten
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N E V E N F U N C T I E S
directie, bestuur, raad van toezicht en wetenschappelijke advies raad

Directie  

mr. Sjoerd Zwanenburg (neven)functies directeur stichting overleven met alvleesklierkanker

  penningmeester Stichting ‘The Hague United for Peace and Justice’

  

Bestuur  

drs. R. (Robert) P. den Brave (neven)functies directeur Dräger Nederland BV

voorziter  bestuurslid branchevereniging FHI, medische technologie

  bestuurslid MKB Nederland

  

drs. R. (Rein) J.M. Vehmeijer (neven)functies directeur Inforay International BV  PPPzorg

penningmeester  Secretaris RK Stichting de Krijtberg

  

drs. S. (Stef) G.H. Kranendijk (neven)functies CEO FlareOut BV

secretaris  CEO Qorium BV

  Partner SystemiQ Ltd.

  member of the board Tribes Holding BV

  Bestuur De Groene Zaak

  Bestuur RSI ( R’dam Sustainability initiative, 

  cradletocradle chair RSM)

  Bestuur Ubbo Emmius Fonds

  Chairman Libero Finance BV

  Bestuurslid Het Concertgebouw Fonds

  

dhr. R. (Rob) A.M. Vismans (neven)functies Managing Director Gerechtsdeurwaarderskantoor 

  R.A.M. Vismans B.V.

bestuurslid  DGA Jasper Holding B.V

  Partner Deurwaarders Samenwerking Nederland (DSN) B.V.

  Penningmeester stichting Made in Holland

  

mevr. E. (Eva) E. Kuit (neven)functies directeur / eigenaar Mediavrouw

bestuurslid  lid Raad van Toezicht Intermin

  Bestuurder Watersnoodmuseum

  

dr. P. (Pieter) J.M. Vorstermans (neven)functies directeur/eigenaar van Meermond centrum 

  voor mondzorg Veldhoven

N E V E N F U N C T I E S
directie, bestuur, raad van toezicht en wetenschappelijke advies raad

Raad van toezicht  

Mr. B. (Bart) J.R. Van Tongeren (neven)functies Advocaat/partner TenHolterNoordam advocaten Rotterdam

voorzitter  Algemeen deken Nederlandse Orde van Advocaten

  Voorzitter College van Toezicht op de Advocatuur

  Voorzitter Stichting ondersteuningsfonds Nationaal 

  Ondersteuningsfonds voor de Scheepvaart en Scheepsbouw

  Bestuurslid Stichting Leerstoel Advocatuur UvA

  Bestuurslid Stichting Rotterdamse Bond voor 

  Lichamelijke Opvoeding

  Bestuurslid Stichting Kindertehuizen

  Lid Alumni Board van de Economic Board of Development 

  Rotterdam

  

drs. S. (Sytso) A. Boonstra (neven)functies Partner PWC (Price Waterhouse Coopers)

lid  

  

dr. C. (Celesta) W.M. Wensveen (neven)functies Gynaecological Oncologist Erasmus MC

  

  

Wetenschappelijke Avies Raad  

dr. E. (Evert) Rijntjes (neven)functies Gepensioneerd KNOarts

  Second opinions bij “2e Arts Online”

  Aandeelhouder en medeontwikkelaar van Pulsehaler 

  van Respinova (Israël)

  Medeaandelhouder RONA B.V. ( Arnhem, Nederland )

  Medeaandeelhouder Beresteijn B.V. (Voorschoten, Nederland)

  Aandeelhouder en medeontwikkelaar van Golden Hearing (Italië)

  

Prof. Dr. A. (Ada) M. Kruisbeek (neven)functies CEO&CSO DCPrime BV, , 

  Emer. Professor Immunologie VU

  lid Raad van Bestuur Lygature

  

Prof. Dr. A. (Ab) D.M.E. Osterhaus (neven)functies Director/Professor Research Center for Emerging Infections 

  and Zoonoses (RIZ), Univ. Vet. Med. Hannover

  Professor Utrecht University  

  Chair One Health Platform (Global)

  Chair ESWI (EU)

  CSO ViroclinicsBiosciences BV (NL)

  Board Member Protein Sciences (US)
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C O N T A C T G E G E V E N S

Stichting Overleven met Alvleesklierkanker

Postbus 837

3500 AV Utrecht

Telefoon:  030 2306003

Mail:  info@alvleesklierkanker.nu

Website:  www.alvleesklierkanker.nu


