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VOOR BAANBREKEND ONDERZOEK TEGEN ALVLEESKLIERKANKER

Geachte lezer, 

Helaas werd er in 2017 bij tenminste 3.000 mensen de diagnose 

alvleesklierkanker gesteld. Hun directe families en vrienden werden 

zodoende ook met deze ziekte geconfronteerd. Dit tegelijkertijd met de 

mededeling dat er nog geen adequate behandeling voor handen was en 

is. Dat is de trieste werkelijkheid waarmee wij lezers van dit jaarverslag 

moeten confronteren. Toch lijkt het erop dat mede dankzij de Support 

Casper campagne de bekendheid rondom de verwoestende werking van 

alvleesklierkanker is toegenomen, niet in de laatste plaats door de ter 

beschikking gestelde shirtreclame van een eredivisie voetbalclub. 

Om toch een verschil in behandeling te kunnen realiseren zijn donaties 

van levensbelang zodat het multidisciplinaire onderzoeksteam haar 

werk kan voortzetten. Daartoe heeft de Stichting een aantal activiteiten 

georganiseerd waarvan het zeer geslaagde 1e voetbalgala met vele voetbal

prominenten in het gastvrije Huis ter Duin noemenswaardig is. De avond 

leverde een fantastisch bedrag op door de aanwezige gulle gevers en 

hiermee ging ook de Business Club van “Support Casper” van start. 

Maar ook spontane donateurs die grote en kleine bedragen (blijven) 

schenken zijn een belangrijke bron van inkomsten naast de vrijwillige 

publieksacties (meer dan 100 in het afgelopen jaar) die op ons actie

platform worden aangemeld en waarop wordt gedoneerd. 

In het tweede jaar is een kleine 2 miljoen euro binnengehaald! Kijkt u nu 

op de teller van de website dan ziet u de actuele stand sinds de start van 

de Stichting. Op deze wijze is het multidisciplinaire onderzoeksteam in 

staat haar activiteiten voort te zetten en hebben we inmiddels 11 weten

schappelijke medewerkers aan het onderzoek kunnen aanstellen naast 

de wetenschappers en artsen van het OVITteam. 

Inmiddels worden in de polikliniek in het Erasmus MC alvleesklier

kankerpatiënten behandeld met een immuuntherapie waarbij nuttige 

wetenschappelijke resultaten worden behaald, een eerste stapje in de 

goede richting. Aan de verdere ontwikkeling van virussen wordt hard 

gewerkt. De bestuursleden zijn onverminderd actief betrokken naast 

een klein stichtingsbureau, bestaande uit een directeur en een tweetal 

parttime medewerkers aangevuld door vele vrijwilligers om alle activi

teiten te kunnen laten plaatsvinden. We streven ernaar zoveel mogelijk 

gelden ten gunste te laten komen van het onderzoek en blijven dan ook 

ruimschoots onder de CBFnorm qua organisatie en bureaukosten. 

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

zowel in fondsenwerving en communicatie alsook in het afleggen van ver

antwoording aan de gulle donateurs. Immers dat is de voorwaarde van ons 

bestaansrecht. Zo treft u op de website geregeld een update van de voortgang 

van het onderzoek aan. Dit jaarverslag en de jaarrekening zijn goedgekeurd 

door het Bestuur en Raad van Toezicht. Daarnaast is de jaarrekening vooraf 

gecontroleerd en goedgekeurd door een onafhankelijk accountantskantoor. 

Hartelijk dank voor uw support, veel leesplezier en ik ben blij dat u samen met 

het onderzoeksteam 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
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VOOR BAANBREKEND ONDERZOEK TEGEN ALVLEESKLIERKANKER

“ ALS ER IEDERE DAG 8 MENSEN
 STERVEN AAN EEN ZIEKTE, 
 IS HET TIJD OM BUITEN  
 DE GEBAANDE PADEN TE ZOEKEN”.

- Prof. dr. C.H.J. (Casper) van Eijck - 

7



SUPPORT CASPER  |  JAARVERSLAG 2017

D
e Stichting is een zelfstandige stichting met één bezoldigde 

directeur en een tweetal parttime medewerkers, 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 ont

zettend weinig er tegen te doen is. Slechts 7% van de gediagnosticeerde 

patiënten blijft langdurig leven. De meeste patiënten sterven binnen een 

half jaar na de diagnose. 

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 alvleesklierkanker effectief te 

behandelen. Eén van die initiatieven wordt geleid door Prof. dr. Casper 

van Eijck, chirurg en hoogleraar 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 2016 is deze campagne 

ondergebracht in de Stichting Overleven met Alvleesklierkanker (OAK).

D O E L S T E L L I N G ,  V I S I E ,  B E L E I D  E N  S T R AT E G I E

De doelstellingen van de Stichting zijn:

1. multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek mogelijk maken  

naar innovatieve behandelmethoden van alvleesklierkanker;

2. financiële middelen werven;

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

De Stichting Overleven met Alvleesklierkanker 
(OAK) heeft als doel om de bewustwording  
van deze ernstige vorm van kanker te vergroten  
en geld in te zamelen voor innovatief onder-
zoek naar nieuwe behandelmethoden voor 
alvleesklierkanker.   

8



VOOR BAANBREKEND ONDERZOEK TEGEN ALVLEESKLIERKANKER 9



SUPPORT CASPER  |  JAARVERSLAG 2017

Na de oprichting van de Stichting is een beleidsdocument voor de jaren 

2016 2019 geschreven waarin het verwezenlijken van deze doelstel

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

‘wie zijn 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: ‘wiezijnwij/

verantwoording/meerjarenplan’. 

S T RU C T U U R

In het jaar 2017 heeft de Stichting een vervolg gegeven op de start in 

2015 en de activiteiten van 2016. Alle aandacht van de medewerkers 

van Support Casper en haar vrijwilligers is erop gericht de campagne 

Support Casper meer naamsbekendheid te geven en met behulp van 

eigen evenementen en vele publieksactiviteiten geld op te halen  

om het onderzoek van Prof. dr. Casper van Eijck en zijn team te onder

steunen. De Stichting heeft een Bestuur van zes leden, een Raad van 

Toezicht van drie leden en een Wetenschappelijke Advies Raad van drie 

leden. Naast de eerder aangestelde directeur is begin januari eveneens 

een  ‘coördinator vrijwilligers en publieksacties’ parttime aangetrokken 

op een arbeidsovereenkomst van een jaar. Begin maart is een ervaren 

fondswerver parttime aangetrokken op een arbeidsovereenkomst van 

een jaar om met name stichtingen actief te benaderen voor donaties. 

Beide arbeidsovereenkomsten zijn verlengd met een beperkte duur. 

Alle gelden komen binnen op onze INGbankrekening donaties recht

streeks op deze rekening, via de donatieknop op onze website of via de 

actiepagina op onze website. Voor deze laatste twee donatie mogelijk

heden werken wij samen met respectievelijk Mollie en Buckaroo.

Voor de verwerking van donaties via de website wordt een verwerkings

overeenkomst gesloten met Giftkikker. Buckaroo is de organisatie die de 

donaties via de website verwerkt waarmee ook een overeenkomst is 

gesloten. Door het CBF kenmerk kan de Stichting ook gebruikmaken  
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van Geef Mobiel service 4333, waardoor 

 doneren via een SMS tot de mogelijkheden 

 behoort. De laatstgenoemde donaties  

ont vangen we via CM Telecom B.V. 

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

Ten tijde van het aanstellen van de eerste 

medewerkers in 2016 is uit praktisch oogpunt, 

zoals beschreven in het jaarverslag in 2016, 

 samenwerking gezocht met de bestaande 

stichting SLO, een stichting met een ANBI 

status die is opgericht in 1985 en nauw gelieerd 

is aan het Erasmus MC. Deze stichting is  

al jaren bekend binnen zowel Erasmus MC als 

het Leids Universitair Centrum (LUMC) en  

kent de weg in het laten aanstellen van mede

werkers binnen deze academische centra.

Volgens het onderzoeksplan worden mede

werkers aangesteld bij de verschillende onder

zoeksprojecten; dit naast de mogelijke aanschaf 

van onderzoeksmaterialen. Zij worden in de 

universitaire centra aangesteld waarvoor de 

Stichting een garantie afgeeft ter betaling van het 

salaris gedurende de aanstellings periode. Vaak 

betreft het hier een 2, 3, 4 of 5jarige aanstelling. 

De Stichting OAK stelt zich garant voor de aan

stelling via de stichting SLO, die op haar beurt 

garantstelling afgeeft aan het desbetreffende 

universitair medisch centrum.  

Deze garant stelling vindt per individu plaats. 

Onder “besteding van de geworven fondsen 

aan de doelen” is een overzicht met de af

gegeven  garantstellingen terug te vinden  

per 31 december 2017. 

W E R K W I J Z E

De stichting SLO krijgt per kwartaal een voor

schot voor de te betalen salarissen en tevens 

vindt gelijktijdig een verrekening plaats van het 

voorafgaande kwartaal met de daadwerkelijk 

betaalde salarissen. De stichting SLO stuurt een 

rekening met belaste BTW over de geleverde 

diensten die Stichting OAK op haar beurt mag 

aftrekken als voorheffing. Deze werkwijze is 

afgestemd met de Belastingdienst door PWC. 

De stichting SLO hanteert een klein opslag

percentage ter dekking van de gemaakte kosten 

die lager ligt dan het opslagpercentage van de 

universitair medische centra indien de Stichting 

OAK rechtstreeks met hen zaken zou doen. 

De samenwerking is in een conceptovereen

komst vastgelegd, de verwachting is dat deze in 

de loop van 2018 wordt ondertekend. 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
De inkomsten van de Stichting komen uit donaties van fondsen, 

stichtingen, bedrijven en particulieren. Het overgrote deel komt 

voort uit activiteiten die onder de noemer van de campagne

naam Support Casper plaatsvinden. Dit zijn ofwel activiteiten die door 

de Stichting zelf worden georganiseerd ofwel door de omgeving van 

patiënten en hun nabestaanden. Als Stichting faciliteren wij dit soort 

activiteiten op verschillende manieren: door het ter beschikking stellen 

van campagnemateriaal (zoals collectebussen, banners en folders), 

 meedenken met de activiteit door het geven van advies en het inzetten 

van onze ambassadeurs en vrijwilligers of door het in ontvangst nemen 

van de cheque door Casper zelf, een ambassadeur of onze directeur.

Activiteiten kunnen ook digitaal worden gestart via het actieplatform op 

onze website waarbij een streefbedrag kan worden aangemaakt en via 

een ‘geldteller’ de stand van de donaties voor die activiteit kan worden 

bijgehouden. In 2017 is door het gebruik van dit actieplatform € 74.500 

opgehaald. Ook het gebruik van sociale media bij deze activiteiten werkt 

zeer positief. Het ‘in actie komen’ zorgt bij een groep familieleden en 

vrienden voor nieuwe energie en hoop. 

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 maandag 15 mei werd het eerste Support Casper Voetbalgala in 

Huis ter Duin in Noordwijk gehouden. Een avond met 390 gasten uit 

de voetbalwereld en het bedrijfsleven leverde alle donaties uiteindelijk 

een opbrengst op van € 432.000. De Stichting heeft bewust voor een 

thematische invulling met voetbal voor dit gala gekozen omdat Cas

per van Eijck ook clubarts van Feyenoord is en het de weg opent naar 

andere thematische gala’s. Tijdens deze avond werd de eerste ‘Come 

Back Award 2017’ uitgereikt aan die eredivisie speler die het tijdens het 

seizoen 20162017 het beste is teruggekomen van een (zware) blessure. 

In voorbereiding naar deze avond is Casper bij Voetbal Inside en Peptalk 

op TV geweest. Voetbal Inside heeft 4 filmpjes uitgezonden op de vrij

dagen voor het gala om kandidaten voor de Come Back Award onder de 

aandacht te brengen. Tijdens de avond zelf hebben zij de uitreiking van 

de Award aan Daniel Breedijk van Sparta meegenomen in hun uitzending 

van die avond.  

Deze prijs werd bepaald door het stemgedrag van de kijkers van Voetbal 

Inside en een deskundige jury van drie artsen. Het feit dat Feyenoord de 

dag ervoor kampioen was geworden gaf een zeer bijzonder karakter aan 

de avond. Dirk Kuyt en Giovanni van Bronckhorst kwamen samen onder 

AC T I V I T E I T E N  I N  2 0 1 7 

Golfdag Support Casper,  
golfclub Broekpolder in Vlaardingen

Support Casper Voetbalgala

G.C. Broekpolder
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luid applaus op het podium, aangekondigd 

door de presentatoren Hélène Hendriks en 

JanJoost van Gangelen. De mooie opbrengst 

werd verkregen uit de inkomsten van de 

tafelverkoop, de individuele donatiekaartjes en 

de veiling. Bijzonder was het laatste kavel van 

de veiling: Prof. dr. Rob Houben van het LUMC 

vertelde aan de zaal dat hij namens het OVIT 

team werkt aan de ontwikkeling van twee vi

russen. Hij vroeg deelname aan het salaris van 

een extra wetenschappelijk medewerker voor 

dit onderzoek door een bijdrage te vragen van 

€ 1000, per persoon waarmee die persoon ook 

lid werd van de Support Casper Business Club. 

Hiervoor staken 68 aanwezigen hun hand op. 

 

Op 9 oktober werd de tweede Support Casper 

Golfdag georganiseerd op de baan van Golfclub 

Broekpolder te Vlaardingen. Achttien flights 

deden mee en lieten zich niet uit het veld slaan 

door een mals regentje later op de middag.  

Een aantal bekende oudvoetballers en trainers 

zetten wisselende prestaties neer naast een 

aantal bekende gezichten uit het bedrijfsleven 

die supporter zijn van Support Casper.  

De flights, de lootjes en een kleine veiling 

brachten uiteindelijk na een gezellige avond 

€49.000 op.

 2017

Inkomsten eigen fondsenwerving € 2.198.563

Lasten fondsenwerving € 310.944

Ratio 14,14% *

 

* 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.”
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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

Hieronder hebben wij gekozen voor een selectie uit de meer dan honderd 

activiteiten die in 2017 voor Support Casper in het land zijn georgani

seerd. Wij noemen hier activiteiten die of een bijzonder bedrag hebben 

opgeleverd en/of die zeer creatief waren. Zonder hiermee alle andere activi

teiten (in kleiner verband en kleinere bedragen) te kort te willen doen.  

De Stichting is alle organisatoren van al deze activiteiten zeer erkentelijk.

 

Wekelijks ontvangen wij donaties van collectes bij uitvaarten, activiteiten 

waar wordt hard gelopen of gefietst of van activiteiten waarmee nabestaan

den en vrienden van overleden patiënten ons onderzoek naar een betere 

behandelmethode een warm hart toedragen. Al deze (kleine en grote) dona

ties en activiteiten leiden tot een prachtig bedrag. Wij danken iedereen die 

daaraan heeft meegewerkt in 2017 hartelijk voor hun inspanning.

JA N UA R I

De stichting ‘kilometers voor Casper’ wordt door Esther Ligthart opgericht 

met als doel dat zij voor iedere gelopen kilometer geld inzamelt voor ons 

goede doel.

Drie mannen schaatsen 200 kilometer op de Weissensee: Pieter en Kees 

halen hiermee € 8.000 op en Rob Ravensteijn krijgt het voor elkaar bij 

Piet Paulusma in Shownieuws op te treden en aandacht voor Support 

Casper te krijgen.

F E B RUA R I

Op zondag 12 februari is het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior 

op Woudestein geheel in ‘Support Casper shirt’ aangekleed: Excelsior 

speelt de competitiewedstrijd tegen FC Twente en heeft Support Casper 

als goede doel aangewezen. Vooraf besteedt Voetbal Inside hier met 

commercieel directeur Wouter Gudde en Casper van Eijck aandacht aan, 

er is een veiling op de website voor business seats en bij Excelsior werd 

er op vele manieren, mede in samenwerking met hoofdsponsor DSW, 

geld gedoneerd. Dit heeft geresulteerd in een opbrengt van € 77.639.  

Extra bijzonder is dat DSW besloot dat tot het einde van 2017 het 

 Support Casper logo op het shirt van de Excelsior spelers mocht staan.

M A A RT

Op 1 maart startte via het actieplatform de actie ‘Casper en Casprientje’. 

Twee lammetjes werden genoemd naar onze chirurg Casper van Eijck.  

In 2016 kocht Femke Maurits bij Hetty van Riessen in Almere het schaap 

Happy. Op 11 januari kreeg Happy een lammetje die de naam Casper 

kreeg. Toen er bij Hetty een lammetje werd geboren werd ook die naar 

Casper vernoemd:  Casprientje. Ondersteunt door filmpjes op Facebook 

hebben beide  lammetjes geld ingezameld: € 5.550.

Het Rotterdams Montessori Lyceum

Heiderun Ede

Ronde Tafel 63 van Gorinchem

Excelsior - FC Twente

Casper en Casperientje
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Op 10 maart vindt de jaarlijkse veiling bij  

FC Lisse plaats. De opbrengst van deze veiling 

is voor 90% ten behoeve van de jeugd opleiding 

bij deze voetbalclub, waar wij sociaal partner 

van zijn. De overige 10% is voor Support 

 Casper en bedroeg € 6.790.

Op 11 maart organiseerde de Ronde Tafel 63 

van Gorinchem een veilingavond en kon aan 

het einde van de avond onze penningmeester 

Rein Vehmeijer een cheque overhandigen  

van € 17.250.

 

A P R I L

De stichting ‘Voetbal tegen Kanker’ uit Woerden 

organiseerde in 2017 voor de derde keer een 

inzameling voor het goede doel. Gestart uit 

een senioren voetbalteam van Sportlust ’46 

met als doel ieder jaar een maatschappelijke rol 

te vervullen. Op donderdag 6 april werd in  

het Stadshotel in Woerden een bijzondere 

 veiling gehouden. Met prominenten als  

René van der Gijp, Koert Westerman en 

 zangeres Romy Monteiro werd het een 

 bijzondere avond. Mede dankzij de vele 

ingebrachte kavels, de enorme inzet van het 

stichtings bestuur én hun grote ambassadeur 

Hans van der Vlist werd die avond € 84.125 

opgehaald. Een fantastisch bedrag! Een aantal 

weken later werd hier tijdens het jaarlijkse 

voetbaltoernooi op ‘Sportlust 46’ nog eens  

€ 1.695 aan toegevoegd. Totaal heeft  

de stichting ‘Voetbal tegen Kanker’ dus  

€ 85.820 gedoneerd aan Support Casper!

M E I

In mei maakte Rachel Hazes € 10.000 over die 

zij als genoegdoening samen met een rectificatie 

van de Telegraaf had ontvangen na een aantal 

artikelen in april, waarin deze krant foutieve 

informatie had geschreven over Rachel.

Een veiling op onze website voor 4 business seats 

voor de voetbalwedstrijd ExcelsiorFeyenoord, 

aangeboden door een business lid van Excelsior, 

bracht € 5.580 op, betaald door twee vrijgevige 

Feyenoord supporters. Helaas verloor Feyenoord 

deze wedstrijd om een week later in eigen huis 

kampioen te worden van de eredivisie.

J U N I

Vrijdag 9 juni werd het eerste golftoernooi van 

Cable Partners uit Roosendaal gehouden. On

der de spelers ook Casper van Eijck en Willem 

van Hanegem. Na een mooie dag werd er een 

cheque van € 10.200 aan Casper overhandigd, 

tot stand gekomen door deelname aan de golf

dag en een veiling. 

Maandag 12 juni organiseerde VWO klas 5 

van Casper zijn oude school, het Rotterdams 

Montessori Lyceum, een galaavond onder de 

naam ‘Casper back to school’ in de Boathouse 

te Kralingen. Een bijzondere activiteit waarbij 

de scholieren zich enorm hadden ingespannen 

om door middel van tafelverkoop, een speed

veiling en een grote veiling zoveel mogelijk geld 

op te halen. Met een geweldig resultaat: aan 

het einde van de avond boden zij Casper een 

cheque van € 47.325 aan.

Vrijdag 30 juni ontving onze directeur uit 

 handen van groep 8 van basisschool De Morgen-

ster uit Sleeuwijk een cheque van € 2.828. 

De kinderen van groep 8 hadden in groepjes 

vanuit Kids in Bizz hun eigen bedrijfje opgezet 

en met die bedrijfjes producten verkocht en 

geld opgehaald voor Support Casper. Met als 

hoogtepunt een Fancy Fair op 15 juni. Het 

initiatief kwam van Lara Biemans, de dochter 

van een van de initiatiefnemers van de grote 

actie in juni 2016 voor Support Casper na het 

overlijden van Johan Ruiter.

Eind juni ontving onze vrijwilliger Arjen 

Rahusen in Harlingen een cheque van € 8.121 

van het bedrijf Kijlstra Personenvervoer & 

Ambulance groep. Omdat zij een medewerker 

hadden met de ziekte van alvleesklierkanker 

hebben zij het rondbrengen van de AED 

apparatuur bij hun vestigingen in Friesland en 

op de eilanden aangegrepen om een actie voor 

Support Casper te doen.

 

J U L I

In de zomer vonden veel activiteiten plaats 

voor onze Stichting waarbij geld werd opge

haald bij evenementen zoals de Nijmeegse 

Vierdaagse, Marathons en fietsactiviteiten. 

Ook bij de ‘open dag’ van FC Lisse werd geld 

opgehaald en bij de wedstrijd tegen Feyenoord 

op 8 juli.
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AU G U S T U S

Begin augustus besluit basketbalvereniging ZZ Leiden dat Support Casper 

sociaal partner wordt. Gedurende het seizoen 2017  2018 zullen zij het 

goede doel ondersteunen via aankondiging bij de business club en door 

middel van boarding bij de wedstrijden.

Tijdens Jazz in de gracht 1719 augustus in Den Haag is ook in 2017 

 aandacht besteed aan Support Casper. Ook hier is Support Casper  

sociaal partner. 

Zaterdag 26 augustus is er de gehele dag tijdens de dames finaledag 

van het EK hockey veel aandacht voor Support Casper. Onder aanvoe

ring van onze ambassadeur Ellen Hoog is er met hostessen, posters, 

spandoeken en boarding gecommuniceerd met de supporters die 

aanwezig zijn in het Wagener stadion in Amstelveen. Ook werd er geld 

ingezameld door de meeste standhouders in het VIP dorp. Zo stond 

Adidas voor ieder bedrukt shirt dat zij die zaterdag verkochten 5 euro 

af aan ons. Totaal werd er die dag iets meer dan € 10.000 opgehaald.

S E P T E M B E R

Zaterdag 2 september speelden oud AGOVV en oud Feyenoord tegen 

elkaar op sportpark Berg & Bos in Apeldoorn. De oud spelers haalden die 

dag € 2.000 op voor Support Casper.

Zaterdag 9 september werd de Heiderun bij Ede gehouden. De Edese heide 

verandert in een runnerspektakel voor jong en oud. Een uitdagende loop die 

je voert langs een mooi stuk natuur. Bijna € 3.000 is er die dag opgehaald.

Op 16 september kwam Leeuwarden in actie met ‘Carli’s Jam en Elske 

de Wall’. Het concert werd georganiseerd voor Carla Schaap die begin 

2017 overleed aan alvleesklierkanker. Ook werd een kunstveiling geor

ganiseerd en samen heeft dit € 6.910 opgeleverd voor Support Casper.

O K TO B E R

In 2017 was Support Casper het goede doel van de StudieVereniging 

Klinische Technologie Variscopic uit Delft. Op 26 januari had Casper 

een boeiend college aan de leden van de studievereniging gegeven in het 

faculteitsgebouw aan de Mekelweg in Delft. Daarna zijn zij aan de slag 

gegaan om geld op te halen voor ons goede doel. Op 16 oktober boden 

twee studentes van het bestuur van de studievereniging Casper een 

cheque aan van € 2.033.

Zaterdag 29 oktober vond de tweede golfdag plaats van de Paul  Opstal 

Memorial Golf Classic. Na het overlijden van Paul is de stichting opge

richt met als doel Casper van Eijck te ondersteunen in zijn strijd tegen 

alvleesklierkanker. Dit keer werd de dag gehouden op de baan van 

 Crayestein Golf in Dordrecht. Samen met de donaties van inschrijvingen 

en een loterij werd op deze dag een bedrag van € 17.000 bij elkaar 

 gebracht, waarover onze Stichting zeer verheugd is.

StudieVereniging Klinische Technologie Variscopic

Tom Beugelsdijk

Oud AGOVV en oud Feyenoord

Carli’s Jam en Elske de Wall
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N OV E M B E R

Maandag 6 november heeft Tom Beugelsdijk, 

speler van ADO Den Haag samen met de 

Vriendenloterij Support Casper een cheque 

overhandigd van € 2.500. In de hoedanigheid 

van Maatschappelijk Speler van de Eredivisie 

koos Tom voor ons doel omdat een van zijn eerste 

trainers aan alvleesklierkanker is overleden  

en hij heel veel respect heeft voor dokter  

Van Eijck. De prijs werd overhandigd in het 

Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag.

Op 11 november vond de Benefiet muziek

avond van de Lions in de Krimpenerwaard 

plaats. Tijdens een muzikaal samenzijn in het 

Bastion in Schoonhoven werd een bedrag van  

€ 6.950 opgehaald. Een aantal jaren geleden 

zijn er twee leden van deze Lions club aan de 

ziekte overleden. Voorzitter Hans de Haij: “Het 

agressieve karakter van de ziekte heeft ons 

als club erg aangegrepen. Vandaar dat wij met 

volle overtuiging gekozen hebben voor de on

dersteuning van het werk van Casper. Dankzij 

de kaartverkoop, donaties van particulieren 

en de ondersteuning van een groot aantal 

bedrijven hebben wij de Stichting een duwtje in 

de rug kunnen geven”.

Familie en vrienden van Raymond Remmer-

zwaal hebben Casper op vrijdag 17 november 

in Café Leuk in Rotterdam een cheque over

handigd van € 15.630. Ter nagedachtenis aan 

Raymond hebben zij de Mont Ventoux gefietst 

of te voet getrotseerd. Raymond overleed in 

maart 2017. Ray is voor velen het boegbeeld 

van Support Casper omdat hij symbool stond 

voor de vechtlust van al die patiënten die net als 

hij geveld zijn door deze vreselijke ‘rotziekte’. 

Met zijn vechtlust, instelling en mentaliteit heeft 

deze vader van twee prachtige kinderen al die 

patiënten met dezelfde ziekte iets meegegeven: 

“Opgeven is geen optie” was zijn lijfspreuk.

D E C E M B E R

Woensdag 13 december gaf orkest Sinfonia 

onder leiding van hun gedreven dirigent 

Conrad van Alphen voor Support Casper een 

benefietkerstconcert in De Doelen. Samen 

met Wishful Singing en kamerkoor PA ’dam. 

Vele donateurs, vrijwilligers, bekenden en ook 

nieuwe supporters van Support Casper hebben 

wij die avond mogen begroeten. Het bedrag dat 

die avond werd opgehaald bedroeg € 8.000.

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

In 2017 heeft onze Stichting o.a. van  

de volgende stichtingen donaties ontvangen:

 Stichting Embrace Netty € 42.453

 Stichting IT Donations € 4.250

 Stichting TeuntjeAnna € 1.500

 Anne Doeksen Stichting € 2.500

 Stichting t Vijfie € 9.000

 Stichting Dura Charity Foundation € 10.000

 De Hofstee stichting € 100.000

 Stichting de Hooge Waard  € 10.000

S C H E N K I N G E N 
VA N  PA RT I C U L I E R E N

In 2017 heeft onze Stichting weer een aantal 

bijzondere giften ontvangen van particulieren. 

Specifiek noemen we hier de gift van de vrouw 

van een overleden vriend van Feyenoord en de 

schenking voor 5 jaar van het salaris van een 

van de wetenschappelijke medewerkers van 

het onderzoeksteam van Casper van Eijck in 

het Erasmus MC in Rotterdam.
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“ IK HEB MIJN MAN VERLOREN 
 IN ZES WEKEN TIJD OMDAT ER
 GEEN BEHANDELING IS DIE
 WERKT. CASPER WIL DAAR 
 VERANDERING IN BRENGEN.”

- Astrid Joosten -
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H
Hieronder wordt de situatie per eind 2017 weergegeven. Sinds 

de oprichting van de Stichting zijn alle aanvragen gerelateerd aan 

het onderzoek naar de viroimmunotherapie dat gedaan wordt 

door het OVITteam. Op het moment van publicatie van dit jaarverslag 

zijn weer meer onderzoekers 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 dat we beogen te financieren binnen Support 

Casper bestaat uit 3 delen: een preklinisch onderzoekstraject, een trans

lationeel onderzoekstraject en een klinisch traject. 

Voordat translationele en klinische onderzoeken van start kunnen gaan, 

stellen de betrokken artsen en onderzoekers een protocol op waar 

precies in staat waar het in het onderzoek om draait en hoe het uitge

voerd zal worden. Dit protocol moet worden goedgekeurd door een 

officieel orgaan: de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). Deze 

commissie toetst of het plan van aanpak voldoet aan de regelgeving met 

betrekking tot patiëntgebonden onderzoek. Na deze goedkeuring kan 

het onderzoek pas van start gaan. 

Naast het preklinisch en translationele onderzoek naar een innovatieve 

behandeling van alvleesklierkanker vinden wij het belangrijk dat we ook 

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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op dit moment iets kunnen betekenen voor 

patiënten met deze ziekte. Daarom willen we 

naast het preklinisch onderzoek ook alvast 

kleinere klinische projecten opstarten. Verder 

willen we op zowel korte als langere termijn 

toewerken naar klinische studies binnen 

onze patiëntengroep met zowel oncolytische 

virustherapie als immunotherapie.

Alle projectaanvragen voor wetenschappelijk 

onderzoek die bij de Stichting binnenkomen 

worden door onze onafhankelijke Weten

schappelijke Advies Raad (WAR) beoordeeld. 

Aansluitend volgt een advies aan het Bestuur 

dat uiteindelijk een besluit neemt. De WAR 

bestaat uit vooraanstaande nationale en 

 internationale experts die ons ondersteunen  

in het proces van investeren in de juiste 

 onderzoeken.

Vanaf begin 2016 tot eind 2017 zijn er in totaal 

13 projecten met bijbehorende aanstellingen 

gefinancierd vanuit de opbrengsten van de 

Support Casper campagne (waarvan 2 direct 

door de stichting SLO). 

Hieronder vindt u een samenvatting van de 

begunstigden in 2017, het totale bedrag wat 

toegekend is voor de gehele looptijd van het 

project (deze periode verschilt per project) en 

het aangestelde personeel. De nieuwe projecten 

geselecteerd voor financiering in 2017 hebben 

een totale waarde van €1.285.000.

Bovenstaande onderzoekers hebben door 

de bijdrage van de Stichting Overleven met 

Alvleesklierkanker al een hoop vorderingen 

kunnen maken binnen hun onderzoekslijnen.

(1) Voor patiënten is het meest zichtbare 

resultaat de geopende kliniek voor 

alvleesklier kankerpatiënten. Een speciale 

 dag behandeling en polikliniek waar 

patiënten mee kunnen doen aan klinische 

studies met onder andere immuno therapie. 

Ze worden begeleid door een speciaal 

daarvoor aangetrokken research verpleeg

kundige van het Clinical Research Bureau 

van Prof. dr. Herold Metselaar.

 

(2) In de laboratoria worden ook diverse on

derzoeken uitgevoerd. Binnen het Erasmus 

MC wordt naast het in 2016 gefinancierde 

onderzoek naar Newcastle Disease Virus 

van Dr. Bernadette van den Hoogen ook een 

ander virus bestudeerd; het Adenovirus.  

Dr. Martine Lamfers werkt al een aantal 

jaren aan dit virus en gaat medio 2018 een 

postdoctoraal onderzoeker aannemen welke 

haar zal gaan ondersteunen bij zowel het 

verbeteren van het virus als het persona

liseren van oncolytische virustherapie.

 

(3) Binnen het LUMC onderzoekt Drs. Selas 

Bots hoe het Reovirus ingezet kan wor

den als oncolytisch virus. Zij voert dit 

onderzoek uit binnen de onderzoeksgroep 

Begunstigde Organisatie
Totale 
Toekenning

Gefinancierde 
aanstelling

Prof. dr. H. Metselaar 
MDL research  
bureau Erasmus MC

€ 100.000
Research verpleegkundige
Miranda Moskie

Dr. M. Lamfers
Neurochirurgie
Erasmus MC

€  175.000
Postdoc
vacature

Prof. dr. R. Hoeben
Moleculaire biologie
LUMC

€ 110.000
Promovendus
Selas Bots

Dr. H. Wilmink
Prof. dr. H. van Laarhoven

AMC € 150.000
Promovendus
Madelaine van Mackelenbergh

Prof. dr. C. van Eijck
Prof. dr. J. Aerts

Heelkunde
Erasmus MC

€ 150.000
Arts onderzoeker
Sai ping Lau

Prof. dr. C. van Eijck
Heelkunde
Erasmus MC

€ 45.000
Postdoc
Kostas Sideras

Prof. dr. C. van Eijck
Heelkunde
Erasmus MC

€ 500.000
Postdoc
Dana Mustafa

Prof. dr. S. van der Burg
Dr. T. van Hall

Klinische oncologie 
LUMC

€ 55.000
Analist
Priscilla Kinderman

Tabel 1: overzicht van 

gefinancierde projecten 

in 2017
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van Prof. dr. Rob Hoeben. Er zal gekeken 

worden naar productiemogelijkheden en 

werking van het virus.

 

(4) Sinds kort werkt het team van Casper ook 

samen met het AMC. Binnen de onder

zoeksgroep van Dr. Hanneke Wilmink van 

het AMC is Drs. Madelaine van Mackelen

bergh als onderzoeker aangesteld om de 

bloedsamples voor de immuun monito-

ring van patiënten binnen het AMC te 

coördineren. Naast het verzamelen van 

deze bloedmonsters voor de immuun 

monitoring studie van het Erasmus MC zal 

Van Mackelenbergh ook subgroepen van 

patiënten in kaart brengen op basis van een 

nieuw genexpressie systeem in organoïde 

en organotypische tumorkweken. Deze 

modellen worden gezien als veelbelovende 

driedimensionale kweektechnieken die ge

bruikt kunnen gaan worden bij onderzoek 

naar gepersonaliseerde behandelingen.  

(5) Naar verwachting zal er medio 2018 in het 

Erasmus MC een klinische studie gaan  

lopen naar de haalbaarheid en veiligheid 

van dendritische celtherapie als behande

ling voor alvleesklierkankerpatiënten.  

Prof. dr. Casper van Eijck zal voor dit onder

zoek nauw samenwerken met prof. Joachim 

Aerts. Drs. Sai ping Lau is als artsonderzoeker 

aangesteld op dit project en zal zorg dragen 

voor het opzetten en uitvoeren van het 

onderzoek.

(6) Voor het ondersteunen van alle nieuw op 

te zetten klinische studies voor alvlees

klierkanker patiënten is Dr. Kostas Sideras 

aangenomen. Hij zal als klinisch oncoloog 

advies en ondersteuning bieden bij het 

opstellen van de diverse studieprotocollen. 

Hiermee wordt de kwaliteit van de onder

zoeken gegarandeerd.

(7) Het gebruik van de nieuwste technologieën 

voor onderzoek naar de behandeling van 

kanker is erg belangrijk. Sinds eind 2017 

heeft het Erasmus MC, dankzij de Stichting, 

de beschikking over de zogenaamde Nano-

String technologie waarmee DNA, RNA en 

eiwitprofielen van ziekteprocessen, zoals 

kanker, geïdentificeerd kunnen worden 

zodat een optimale therapie kan worden 

ingezet. De apparatuur is door de Stichting 

in bruikleen gegeven aan het Erasmus MC; 

met de leverancier is een verlengde garan

tie van 5 jaar afgesloten. Eveneens finan

ciert de Stichting de te gebruiken  specifieke 

kits voor het onderzoek. De initiële aan

schafwaarde bedraagt € 321.224,50. Het 

gebruik van transcriptoom technieken is 

momenteel erg in de belangstelling, gezien 

het feit dat dit een mogelijkheid biedt voor 

gepersonaliseerde therapie aan de hand 

van een betere classificatie van ziekte.  

Dr. Dana Mustafa is door Prof. dr. Casper 

van Eijck aangenomen als coördinerend 

onderzoeker van dit project.

(8) Binnen het LUMC onderzoeken Prof. dr. 

Sjoerd van der Burg en dr. Thorbald van 

Hall wat de meest geschikte modellen zijn 

om de ontwikkelde virussen te kunnen 

testen in het laboratorium. Analist Priscilla 

Kinderman richt zich binnen dit project op 

het ontwikkelen en optimaliseren van de 

bestaande modellen voor gebruik met de 

virussen die de beste effectiviteit hebben 

laten zien in de diverse tumor modellen. Er 

zal onder andere gekeken worden naar  de 

interactie van de virussen met het im

muunsysteem. In een later stadium zal er 

ook gekeken worden naar de mogelijkheid 

om virotherapie te combineren met reeds 

bestaande immunotherapieën.

“ Het gebruik van de nieuwste
 technologieën voor onderzoek 
 naar de behandeling van kanker 
 is erg belangrijk.”

Sai ping Lau
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Diba Latifa

Miranda Moskie

Amber Blaauboer

Astrid Oostvogels

Dana Mustafa

Kostas Sideras

Frederique de Graaf

Judith Verhagen

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 een besluit genomen om 

de ontvangen gelden niet via beleggingen te 

beheren. Eerste prioriteit blijft het werven van 

gelden en het zo snel mogelijk ter beschikking 

stellen van deze gelden voor innovatief onder

zoek. Het restbedrag van de ontvangen gelden 

wordt mede om deze reden op de bankrekening 

aangehouden. 

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

Ook in 2017 zijn meer dan een dertigtal vrij

willigers bij verschillende activiteiten betrokken 

geweest. Vaak zijn familieleden en vrienden van 

overleden patiënten aan alvleesklierkanker 

 bereid om bij eigen evenementen en/of 

 publieksactiviteiten de handen uit de mouwen 

te steken.

Vergoeding ontvangen de vrijwilligers hiervoor 

niet. In beperkte gevallen is een vergoeding 

voor gemaakte kosten wel mogelijk. Als dank 

voor de inzet van de vrijwilligers werd het jaar 

weer afgesloten met een vrijwilligersavond in 

Café Leuk. Casper van Eijck, directeur Sjoerd 

Zwanenburg en een patiënt van Casper hielden 

een toespraak. De avond werd aangeboden 

door een van de vele sponsoren van de Stichting.
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N A A M S B E K E N D H E I D

N
og steeds is één van de belangrijkste 

doelstellingen van de Stichting de be

kendheid van alvleesklierkanker en het 

belang van onderzoek naar nieuwe behandel

methoden vergroten bij het publiek. Ondanks 

het feit dat alvleesklierkanker één van de 

meest dodelijke vormen van kanker is en ook 

nog eens heel veel mensen treft, is er weinig 

aandacht voor deze ziekte in de media. 

Support Casper heeft daarom bewust gekozen 

voor een campagne rondom de persoon van 

een aansprekende arts met een missie: prof. dr. 

Casper van Eijck, die naast zijn werk ook nog 

clubarts van Feyenoord is. Daarnaast heeft 

de Stichting diverse ‘ambassadeurs’ aan zich 

weten te binden, met een goed netwerk en ver

haal richting de media, zoals René van der Gijp, 

Astrid Joosten, Ellen Hoog, Lars Boele en Mark 

van Eeuwen. Helaas is onze ambassadeur Joop 

Braakhekke die zelf alvleesklierkanker had in 

december 2016 overleden.

Deze combinatie heeft gezorgd voor veel 

 landelijke mediaaandacht voor Support Casper. 

Dinsdag 23 februari gaf Casper van Eijck een 

live interview op BNR Nieuwsradio. In Vrij, de 

weekendbijlage van De Telegraaf, verscheen op 

15 april een groots, 5 pagina’s tellend interview 

met Casper. Elsevier Juist besteedde in juni 

eveneens vijf pagina’s aan het onderzoek van 

Casper en zijn team. Op 13 december maakte 

Casper in het radio 1 programma ‘De Ochtend’ 

bekend dat het streefbedrag van 3 miljoen 

euro bereikt is.   

Casper verscheen een aantal keer op tv 

waarvan twee keer bij het voetbalprogramma 

Voetbal Inside, een keer bij Peptalk van Jack 

van Gelder en aan het einde van het jaar op 

zaterdag 23 december in het programma ‘de 

Wandeling’ van KRONCRV. Sander de Kramer 

liep met Casper van Eijck door een mooi stukje 

Rotterdam (o.a. langs zijn geboortehuis) en 

 besprak een aantal bijzonderheden uit het 

leven van Casper.

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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Zaterdag 30 september werd Casper uit

geroepen tot Rotterdammer van het jaar door 

de Stichting Ons Rotterdam. De prijs, een 

oorkonde en beeld, werd door directeur  

Sjoerd Zwanenburg in een volle Laurenskerk  

in ontvangst genomen. 

Ook hebben veel lokale regionale media aan

dacht besteed aan de verschillende activiteiten 

voor Support Casper. Alle printuitingen hebben 

geresulteerd in een mediawaarde van bijna  

€ 400.000, een verdubbeling ten opzichte van 

het voorgaande jaar. De nieuwswaarde van 

RTV en online zijn hierin niet meegenomen. 

W E B S I T E

Sinds 19 december 2016 beheert Surlinio 

B.V. in Den Haag de website. De website is 

gebruiksvriendelijker en overzichtelijker 

geworden. Ook is de capaciteit van de server 

verbeterd, waardoor we geen problemen  

meer ondervinden tijdens televisieuitzendingen. 

Gedurende 2017 hebben 54.900 unieke 

 bezoekers onze website gevonden. 

Het actieplatform is in handen van Startjouw

actie een pakket van het Zoetermeerse bedrijf 

Remotion B.V. Zij faciliteren actieplatformen 

voor meerdere goede doelen stichtingen.

Al met al zijn wij zeer tevreden over de nieuwe 

provider, het nieuwe actieplatform en de 

 verbeterde capaciteit van de server. 

 

S O C I A L  M E D I A

De Twitter  en Facebookpagina’s van Support 

Casper worden sinds halverwege 2017 even

eens beheerd door Surlinio. De content wordt 

samengesteld in goed overleg met Silvia en 

Sjoerd. Daarnaast draagt het Haagse bureau 

zorg voor het uitbreiden van beide communi

ties. Drie keer per week worden berichten ge

post met informatie over het onderzoek en de 

publieksactiviteiten. Surlinio is, in opdracht van 

de Stichting, ook de beheerder van de website. 

Het aantal volgers op Facebook is gestegen 

3.758 (1 jan) naar 6.437 (31 december). Met 

de activiteiten op Twitter hebben we in 2017 

435.612 personen weten te bereiken. 

N I E U W S B R I E F

Er zijn twee nieuwsbrieven verstuurd in 2017. 

Met hierin onder meer aandacht voor de eigen 

acties, events, de voortgang van het onderzoek 

en bijdragen van onze ambassadeurs. Het CRM 

bestand met namen en emailadressen wordt 

gefaciliteerd door Surlinio.

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

De Stichting biedt op haar website de mogelijk

heid tot het uiten van klachten. Er zijn in 2017 

geen klachten geregistreerd.
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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 6 bestuursleden.  

Eind  januari 2017 is MarieJosé Blondeau als secretaris toegetreden,  

Rein Vehmeijer penningmeester, Robert den Brave voorzitter en de 

leden bestaan nu uit Eva Kuit, Rob Vismans en Stef Kranendijk. Eva Kuit 

is verantwoordelijk voor de communicatie. Stef Kranendijk heeft de  

strategie op zich genomen om stichtingen en particuliere vermogens

fondsen te interesseren voor een donatie. Rob Vismans heeft de verant

woordelijkheid voor het organiseren van activiteiten op zich genomen 

waar hij bijzonder veel tijd aan besteed samen met de directeur  

Sjoerd Zwanenburg.

Sjoerd Zwanenburg heeft als directeur per 1 september een verlenging 

van zijn arbeidsovereenkomst gekregen voor beperkte duur uit ‘voor

zichtigheidshalve’ overwegingen. Immers de continuïteit van de jonge 

Stichting moet nog worden gewaarborgd. De werkwijze is onveranderd, 

waarbij voorstellen door de directeur en/of bestuursleden worden 

uitgewerkt en voorgelegd aan het Bestuur ter goedkeuring. Als namens 

de Stichting verplichtingen worden aangegaan worden deze door een 

bestuursbesluit goedgekeurd en door tenminste 2 bestuursleden ge

tekend. De directeur is handelingsbevoegd tot een bedrag van €2.500. 

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

die qua samenstelling ongewijzigd is ten opzichte van het voorgaande 

jaar. Sytso Boonstra, Bart van Tongeren (voorzitter) en Celesta Wensveen 

beschikken allen over uitstekende en zeer uiteenlopende werkervaring 

en (neven)functies die tot nut zijn van de Stichting. 

De Wetenschappelijke Raad (WAR) staat het Bestuur bij dat niet me

disch ter zake kundig is om onderzoeksvoorstellen te kunnen beoor

delen. Er is geregeld overleg met Prof. dr. Van Eijck om de voortgang en 

ideeën door te spreken. De voorzitter van de WAR is dr. Evert Rijntjes 

die terzijde wordt gestaan door Emer. Prof. dr. Ada Kruisbeek en Emer. 

Prof. dr. Ab Osterhaus, die beiden zeer goed op het werkterrein van het 

onderzoeksteam bekend zijn. 

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

Robert den Brave - Voorzitter en oprichter Stichting

Eva Kuit - Lid

Stef Kranendijk - Lid

Marie José Blondeau - Secretaris

Rein Vehmeijer - Penningmeester

Rob Vismans - Lid

H U I D I G  B E S T U U R
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W E R K W I J Z E

Het Bestuur is met regelmaat bij elkaar gekomen (6x in 2017) om de 

 continuïteit van de Stichting te gaan waarborgen. Het primaire doel is 

naamsbekendheid krijgen om daarmee geld in te zamelen en dus  

de financiële middelen te vergroten. Daartoe zijn verschillende plannen 

opgesteld en zijn de gedreven bestuursleden met directie en vrijwilligers 

aan de slag gegaan. U heeft in de activiteiten en communicatie kunnen 

lezen waartoe deze plannen hebben geleid.

De Stichting OAK voldoet ruimschoots aan de gestelde eisen voor de 

CBF Erkenning ‘Erkend Goed Doel’. 

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 definitieve 

afspraken gemaakt waarbij Stichting OAK niet belastingplichtig is voor 

de VpB. Wel blijft het van belang om de situatie van de Stichting perio

diek te monitoren. Eveneens is met de Belastingdienst kort gesloten dat 

de Stichting BTW plichtig is. Daar waar belaste kosten worden gemaakt  

ten behoeve van het werven van gelden voor de Stichting mag de BTW 

worden verrekend, aangezien in de toekomst de Stichting belaste 

 diensten zal gaan genereren.

De boekhouding is nu volledig ingericht in het gratis aangeboden 

boekhoudpakket Yuki. Dit is samen met onze controlerende accountant 

Borrie te Rotterdam gedaan. 

Bestuurders en aansprakelijkheidsverzekeringen zijn afgesloten via 

Concordia de Keizer in Rotterdam.

Shoe Club 

Evert Rijntjes - Voorzitter

Ada Kruisbeek - Lid

Ab Osterhaus - Lid

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 

ook in dit verslagjaar niet nodig gebleken. 

Bij het verlengen met beperkte duur van de arbeidsovereenkomst voor 

de directeur is het salaris aan het model behorend bij de Regeling belo

ning directeuren Goede Doelen Nederland ten behoeve van besturen en 

raden van toezicht (dd. 1 oktober 2015) getoetst. Het bruto jaar salaris 

van de directeur bedraagt € 65.000, waarbij het Bestuur onder de 

laagste beloningsgrens voor directeuren is gebleven. Voor zijn pensioen

opbouw draagt de Stichting 50% bij in de pensioenpremie, 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. De directeur heeft een leaseauto met reclame van Support 

Casper ter beschikking gesteld gekregen waarvan de kosten door vijf 

donateurs worden vergoed aan de Stichting. De leaseauto wordt alleen 

zakelijk gebruikt.

Kosten waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat zij worden 

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

Sjoerd Zwanenburg - Directeur

Silvia Wolfert - Vrijwilligers en publieksacties 
coördinator

Alice Offringa - Fondsenwerver

M E D E W E R K E R S

Sterk Water
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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  

6 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 Bestuur.  

Er is geen zittingsduur opgenomen in de statu

ten voor de leden van de RvT. Een ontslag van 

een RvT lid kan slechts plaatsvinden door een 

besluit van het Bestuur in samenspraak met  

 de overgebleven RvT leden. 

De Wetenschappelijke Advies Raad (WAR) is in 

het leven geroepen onder het voorzitterschap 

van Evert Rijntjes met als leden Ab Osterhaus 

en Ada Kruisbeek. Statutair zou het weten

schappelijke advies onderdeel zijn van de RvT. 

Op advies van de RvT heeft het Bestuur samen 

met de RvT in 2016 het besluit genomen om 

een onafhankelijke positie van de WAR te 

waarborgen. De voorzitter van de WAR is 

regulair aanwezig bij de Bestuurs en RvT 

 vergaderingen om goed geïnformeerd te zijn.

Relevante nevenfuncties van leden van het 

bestuur, directie en toezichthoudend orgaan: 

hiervoor verwijzen we graag naar de seperate 

spreadsheet.

Verf groothandel Bevela tijdens de Amstel Gold Race
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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 

juridische achtergrond (Van Tongeren), een fiscale/financiële achter

grond (Boonstra) en een medisch/wetenschappelijke achtergrond 

(Wensveen). Zij verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige en onbe

zoldigde basis.

De RvT heeft in 2017 drie keer zelfstandig vergaderd, waarvan twee 

keer gevolgd door een gezamenlijke vergadering met het Bestuur.

In het kader van het goed functioneren van de Raad van Toezicht 

zijn met name onderwerpen besproken die betrekking hebben op de 

governance en inrichting van de organisatie van de Stichting, mede in 

relatie tot de verantwoording aan het publieke domein en de donateurs. 

Ook is aandacht besteed aan het functioneren 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 2017 aandacht is besteed aan 

bovengenoemde onderwerpen. De RvT meent dat in 2018 een verdere 

slag kan worden gemaakt met de professionalisering van de organisatie 

die in 2017 in gang is gezet. 

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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D
e Wetenschappelijke Advies Raad is  

in 2017 vier maal bij elkaar geweest, 

niet alleen om de stand van zaken  

te bespreken, maar vooral ook om in meer 

algemene zin te spreken over de richting,  

die het onderzoek uit moet gaan.

 

De basis van het onderzoek om nieuwe 

 behandelingsmodaliteiten voor alvleesklier

kanker te vinden, is gelegen in de oncolytische 

viroimmunotherapie. Hierbij wordt uitgegaan 

van de gedachte dat sommige onco logische 

virussen niet alleen de tumorcellen kunnen 

doden, maar ook het immuunsysteem zodanig 

kunnen activeren dat tumorcellen worden 

opgeruimd door het immuunsysteem.  

Oncolytische virussen werken minimaal op  

2 manieren: doordat ze de tumorcellen doden, 

komt er een lading eiwitten vrij waar het 

immuunsysteem op reageert, plus ze stimu

leren het immuunsysteem in bredere zin. Het 

versterken van deze immuun activatie door 

oncologische virussen, kan daarom leiden tot 

een effectievere antitumor respons en dus 

een hogere kans op overleving van patiënten. 

Dit is al voor meerdere kanker soorten 

 klinisch aangetoond. 

 

Ter voorbereiding van klinische studies met 

vaccines en virussen, wordt er met steun van de 

Stichting gewerkt aan het verkrijgen van meer 

kennis over de samenstelling van het immuun

systeem in alvleesklier kanker patiënten. Een 

belangrijke eerste bevinding uit die studies 

(met zeer grote patiënten aantallen) lijkt te zijn 

dat er voldoende van de cellen aanwezig zijn 

die tot tumor afstoting kunnen leiden, maar dat 

er tevens tekortkomingen zijn in de cellen die 

virussen en vaccines moeten verwerken. 

Dit werk moet ertoe leiden dat er een simpele 

prognostische test ontwikkeld wordt waar

mee voorspeld kan worden of patiënten na de 

operatie wel of niet op immunotherapie en virus 

therapie zullen reageren. Ook zijn met steun 

van de Stichting belangrijke voorbereidingen 

getroffen voor de indiening van klinische stu

dieplannen bij de Nederlandse autoriteiten die 

klinisch onderzoek reguleren met vaccines in 

samenwerking met Prof. dr. Joachim Aerts.  

Er zijn diverse eiwitten geïdentificeerd waar  

het immuun systeem op reageert in alvleesklier

kanker. Ook is er dankzij de Stichting een diepte 

investering gedaan in het aanschaffen van de 

zogenaamde Nanostring apparatuur, waarmee 

essentiële kennis over zowel de tumoren zelf als 

het immuunsysteem verkregen gaat worden. 

Tenslotte worden ook andere manieren om het 

immuunsysteem breed te  stimuleren momenteel 

voorbereid, namelijk met het Ampligen middel en 

met antistoffen tegen TGFbeta, beiden reeds 

in andere klinische studies getest. In combinatie 

met virussen of vaccines zouden deze middelen 

ertoe kunnen leiden dat het immuunsysteem 

wordt versterkt.

 

Tegelijkertijd is ingezet op het feit dat viro 

therapie niet bij alle patiënten en tumoren 

even effectief is. De variatie in de gevoeligheid 

van verschillende tumoren en patiënten voor 

oncologische virussen maakt het noodzakelijk 

meerdere virussen te ontwikkelen voor het 

ontwerpen van innovatieve therapieën. Dit ge

beurd samen met de afdeling van Prof. dr. Ron 

Fouchier. Mede daarom is een aanzet gegeven 

tot het bouwen van een eigen productie facili

teit in de (nabije) toekomst binnen het Erasmus 

MC, ook om onafhankelijke te zijn van externe 

partijen voor het produceren van virussen voor 

de eigen klinische studies. Ook wordt nu al 

ingezet op het ontwikkelen van kennis die zelfs 

tot het ontwerpen van per patiënt georiën

teerde virussen kan leiden, want dat is een 

duidelijke trend in dit onderzoeksgebied.

D E  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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“ WE MAKEN DUIDELIJK STAPPEN
 MET ONS MULTIDISCIPLINAIRE
 TEAM EN IEDEREEN VOELT DAT 
 WE OP DE GOEDE WEG ZIJN.”

- Prof. dr. C.H.J. (Casper) van Eijck -
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H
et jaar 2018 wordt weer net zo’n 

 uitdagend jaar als dat van 2017. Ook 

dit jaar willen wij met een actieve en 

slagvaardige aanpak de inkomsten van 2017  

te overtreffen. Begroot is om 2.1 miljoen euro 

op te gaan halen en (maximaal) 260.000 euro 

aan kosten te besteden. Met een actieve rol 

van drie medewerkers en een aantal vrij

willigers moet dit mogelijk zijn.

Activiteiten die de Stichting onderneemt in 

2018 zijn:

1. Het faciliteren van publieksactiviteiten.  

Wij willen ons hierin onderscheiden door 

 middel van een actieve aanpak met betrek

king tot het meedenken en adviseren, het 

leveren van Support Casper materialen en 

de aan wezigheid van onze mensen tijdens de 

activiteit en bij de uitreiking van de cheque.

2. Het actief benaderen van stichtingen en 

 vermogensfondsen.

3. Het onder de aandacht brengen van het 

 actieplatform op de website.

4. Het actief benaderen van bedrijven en major 

donors voor een lidmaatschap van onze 

 business club. Twee keer per jaar komt deze 

club bijeen om de voortgang van het onder

zoek te bespreken.

5. Het faciliteren van het Haven Charity Gala  

dat in mei in Rhoon wordt gehouden.

6. Het organiseren van de derde Support Casper 

Golfdag in juni op Broekpolder.

7. Het organiseren van het Support Casper 

Hockeygala in november.

8. Het werven van donateurs die lid worden of 

zijn van de Vriendenloterij door deze perso

nen voor dit doel een lot te laten kopen.

9. Het initiëren van loop en fietsactiviteiten. 

C O M M U N I C AT I E 

Wij blijven activiteiten ontwikkelen met de 

campagne Support Casper om de bekendheid 

van onze Stichting te vergroten. Belangrijk is 

daarbij het verschijnen van Casper van Eijck in 

de media op nieuwswaardige momenten zoals 

het verkrijgen van 5 miljoen euro aan donaties 

of het organiseren van een Support Casper 

evenement zoals een hockeygala.

Daarnaast richten wij ons door middel  

van onze eigen social media kanalen, pers

berichten, nieuwsbrieven en publicaties in 

kranten en bladen op een breed publiek.  

Op deze manier staat de ziekte van alvlees

klierkanker  centraal met daarbij aandacht  

voor de nieuwe behandel methode.

Door het actief inzetten van onze ambassa

deurs bij activiteiten en evenementen wordt 

de aandacht gefocust op ons onderzoek. 

Ook ontstaan daarbij nieuwe acties zoals het 

voorlezen van een dictee door Astrid Joosten 

bij een benefietavond voor ons goede doel van 

een Lions, Rotary of Ronde tafel.

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

Dames Leidsche en Oegstegeester HockeyClub (LOHC)
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KO S T E N  O RG A N I S AT I E

De kosten zullen in 2018 oplopen naar  

€ 260.000. Door een toename van de vele 

 publieksactiviteiten en eigen evenementen 

zullen we in 2018 twee medewerkers voor 

 bepaalde tijd per week als ZZPer aan ons 

 binden. Het betreft hier een medewerker com

municatie en een medewerker evene menten. 

Voor alle duidelijkheid, wij wensen zoveel 

mogelijk geld ten goede van het onderzoek  

te laten komen en zullen wederom in staat zijn 

om ruim onder de CBFnorm te blijven.

P RO C E S S E N

In mei wordt de privacyverklaring aangepast 

aan de dan geldende wetgeving en worden 

verwerkers overeenkomsten gesloten met 

de partners die de beschikking hebben over 

mogelijke gegevens van onze donateurs.  

Ook worden de processen beschreven die  

van toepassing zijn in de interne organisatie.

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

In 2018 zal het aantal onderzoekers ten be

hoeve van het OVITonderzoek stap voor stap 

worden uitgebreid. Op de website zal telkens 

de actuele situatie worden weergegeven, 

evenals de voortgang van het onderzoek. Al 

naar gelang het succes van de fondsenwerving 

zullen meer onderzoekers en universitair medi

sche centra participeren in het onderzoek. De 

WAR, met ervaren leden, zullen hun ervaring 

en kennis kritisch gebruiken om nieuwe onder

zoekaanvragen te beoordelen en het Bestuur 

daarin te adviseren.

Het meerjarenplan voorziet in een gedetail

leerd plan voor de besteding van een bedrag 

van in totaal bijna € 5 miljoen.

 

■ https://www.supportcasper.nl/ons-doel/

 stappenplan. 

Meer in detail zullen in 2018 naar verwachting 

de volgende projecten passend bij het stappen

plan worden gefinancierd:

€110.000 voor 2 jaar

Met deze financiering wordt binnenkort een 

analist aangesteld binnen de onderzoeksgroep 

van Dr. G. van der Pluijm in het LUMC.  

Deze analist zal onderzoek gaan uitvoeren 

naar de werking en effectiviteit van genetisch 

aangepaste reovirussen in celkweken en weef

selkweken van prostaatkanker en blaaskanker 

patiënten.

Eénmalige bijdrage van €750.000

Aan het produceren van virussen voor gebruik 

in mensen zijn strenge eisen verbonden en 

alleen gespecialiseerde bedrijven mogen dit 

uitvoeren. Binnen het Erasmus MC wordt 

binnenkort een besluit genomen om een nieu

we productiefaciliteit te bouwen waar voor 

wetenschappelijk onderzoek virussen mogen 

worden geproduceerd. De kosten liggen naar 

verwachting substantieel lager dan wanneer 

de productie door een commercieel bedrijf ter 

hand zou worden genomen nog afgezien van 

de beschikbaarheid van productieruimte. De 

Stichting zal een bijdrage leveren aan de finan

ciering van deze nieuwe productiefaciliteit. 

Bovenstaande laat onverlet dat financiering 

van diverse stappen binnen het onderzoek nog 

in het verschiet liggen. Voor meer informatie 

over de nog te financieren onderzoeken verwij

zen wij u naar ons meerjarenplan.

De WAR van de Stichting OAK staat ook in 

het nieuwe jaar open voor eventuele nieuwe 

onderzoeksaanvragen; ook van andere artsen 

dan van prof. dr. Van Eijck en zijn onderzoeks

team, in het geval dat zij met aanvullende 

projectvoorstellen komen ter ondersteuning 

van het viroimmunotherapie onderzoek. Zo 

is bijvoorbeeld de samenwerking met AMC in 

2017 ook positief gehonoreerd. 
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B I J L AG E N
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JA A R R E K E N I N G
Stichting Overleven met Alvleesklierkanker, Voorschoten
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N E V E N F U N C T I E S
(neven)functies, directie, bestuur, raad van toezicht en wetenschappelijke advies raad

Directie  

mr. S. (Sjoerd) M. 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  Directeur Postive Perception Program BV (PPPZorg)

  Directeur Albergos BV

  Secretaris RK Stichting de Krijtberg

  

Mr. M.J. (MarieJosé) C. Blondeau (neven)functies Directeur/eigenaar Blondeau Juridisch Advies

secretaris  Lid wetenschappelijke commissie Dutch Pancreatic Cancer Group

  Lid Centrale Klachten en Bezwarenadviescommissie Erasmus MC

  Voorzitter Wob hoorcommissie Erasmus MC

  Externe vertrouwenspersoon IJsselland Ziekenhuis

  

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

  

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

bestuurslid  CEO Qorium BV

  Affliate Partner SystemiQ Ltd.

  Member of the Board Tribes Holding BV

  Chairman of the Board Solar Polar Ltd.

  Bestuurslid Ubbo Emmius Fonds

  Bestuurslid Het Concertgebouw Fonds
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N E V E N F U N C T I E S
(neven)functies, 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  Directeur Elreto B.V. en Elreto Advies B.V.

  

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

  Plaatsvervangend hoofd afdeling Gynaecologische Oncologie

  ErasmusMC

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 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

  Emer. Professor Eramus Univeristy & Utrecht University  

  Chair One Health Platform (Global)

  Chair ESWI (EU)

  CSO ViroclinicsBiosciences BV (NL)

  CR20 BV (NL)

  Ad hoc consultant Pharma companies
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