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BESTUURSVERSLAG
De Stichting STOPhersentumoren.nl is opgericht op 5 september 2007. Dit jaarverslag beslaat
derhalve de periode van 5 september 2007 tot en met 31 december2007.
Stichting STOPhersentumoren.nl is gevestigd op het adres Hoofdstraat 88, 3972 LC, DriebergenRijsenburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30229982
Het BTW nummer is 8184.43.133.
De missie van het fonds is het onder de aandacht brengen van primaire hersentumoren en de
gevolgen van deze ziekte, alsmede het ondersteunen van onafhankelijk (internationaal) onderzoek
en kennisoverdracht van primaire hersentumoren met als doel te komen tot genezing van deze
ziekte.
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestond in 2007 uit:
Voorzitter: Mw. K. Hofstee,
Secretaris; Mw. T. Hania,
Penningmeester: Dhr. N.J. Faaij,
.
De bestuursleden hebben geen professionele binding met de Stichting. De bestuursleden
ontvangen geen bezoldiging voor de bestuursfunctie, wel een vergoeding voor de gemaakte
onkosten. Deze kosten dienen inzichtelijk gemaakt te worden door middel van declaraties. De
bestuursleden hebben geen persoonlijke of financiële belangen bij het fonds.
Beleidsuitgangspunten
Het bestuur van Stichting STOPhersentumoren.nl tracht haar doelstellingen te verwezenlijken
door:
• het regelmatig onderhouden van hun website www.STOPhersentumoren.nl en hierop
telken male informatie te verstrekken over de gang van zaken van dat moment.
• algemene bekendheid van de Stichting te verwezenlijken door bezoekers voor hun website
aan te trekken door middel van aanmelden en reclameren op andere internetsites en
drukwerk verspreiding.
• ondersteuning aan primaire hersentumorpatiënten te bieden door het behartigen van hun
belangen en door aandacht te vragen voor de noden van deze hersentumorpatiënten.
• het bewust maken dat er voor primaire hersentumoren nog geen genezingspercentage is en
dat er een schromelijk te kort is om onderzoeken te financieren.
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• gedegen wetenschappelijk onderzoek naar doeltreffende primaire hersentumortherapieën
te initiëren en te financieren. Dit onderzoek zal altijd aan een gerenommeerd
onderzoeksinstituut moeten plaatsvinden. Onderzoek naar complementaire therapieën
mits hypothetisch goed onderbouwd, die in de praktijk een gunstig effect hebben laten
zien bij patiënten, heeft de voorkeur.
Uitvoering beleid
Stichting STOPhersentumoren.nl is belast met de uitvoering van het beleid. De dagelijkse leiding
is sinds de oprichting in handen van de voorzitter mevr. K. Hofstee.
Bekendmaking
Bekendmaking wordt zowel schriftelijk als via het internet gegeven. Belangrijk in de
voorlichting is de STOPhersentumor.nl flyer die vanaf januari 2008 in grote oplage zal gaan
verschijnen. Verspreiding zal plaatsvinden door mailingen, in wachtkamers van neurologen,
neuro-oncologen gespecialiseerde artsen, oncologisch verpleegkundigen en folderrekken van
ziekenhuizen. Mede door deze flyer weten patiënten, familieleden of mensen die in de zorg
werken de stichting te bereiken.
Website en e-mail
Dit jaar hebben vele patiënten, familieleden van patiënten, ziekenhuizen en andere mensen de
weg naar de stichting gevonden. Uit hun bezoekersaantallen, zie grafiek, blijkt dat zij allen
grotendeels goed op de hoogte zijn van wat de stichting hen kan bieden.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de bekendheid van de stichting bij de doelgroep groeit.
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en dat de schriftelijke informatie van het Fonds voor belangstellenden in een grote behoefte
voorziet. Veel mensen maken gebruik van internet en e-mail om informatie op te vragen. Op de
meest gestelde vragen, geeft de website een antwoord.
Subsidies
De stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door wetenschappelijk onderzoek naar
doeltreffende therapieën om primaire hersentumoren te genezen te financieren. In 2007 is
Stichting STOPhersentumoren.nl nog niet tot toekenning van financiële steun aan onderzoek,
toekenning van subsidie of het uitreiken van een stimuleringsprijs toegekomen door gebrek aan
financiële middelen. Iedere Stichting dient een solide financiële basis te hebben van waaruit zij
als organisatie kunnen opereren hun doelstelling te verwezenlijken. Voor 2008 is de verwachting
dat voor de stichting deze basis en de eerste onderzoeken in het eerste kwartaal uitgevoerd
kunnen worden.
Wetenschappelijk onderzoek
• Geen aanvragen binnengekomen.
Wel is er een opgave gedaan van een 12 tal in Nederland en Europa lopende onderzoeken naar
genezing van primaire hersentumoren door de voorzitter van de EORTC Brain Tumor Group.
Deze groep is een academische en multidisciplinaire Europese studiegroep, die wordt gevormd
door een internationale groep onderzoekers van hersentumoren. Daarnaast wordt door de EORTC
Brain Tumor Group in samenwerking met soortgelijke Noord-Amerikaanse consortia (bijv de
Noord-Amerikaanse RTOG, de Canadese NCIC) studies verricht, teneinde middels een goede
samenwerking in kortere tijd studies te kunnen uitvoeren zonder elkaars werk te herhalen.
Subsidiëring van proefschriften
• Geen aanvragen binnengekomen.
De redenen om de promovendi een subsidie voor promotiekosten te geven is vooral om het
onderzoek naar primaire hersentumoren verder te stimuleren.
Financieel beleid
Het bestuur van de stichting is geen voorstander van vermogensvorming uit donateurs gelden,
maar acht het haar plicht om ook bij tegenvallende resultaten borg te kunnen staan voor haar
verplichtingen. Hiervoor zal een continuïteitsreserve worden aangehouden.
Vanuit deze solide basis van de stichting en het willen borg staan voor de aangegane
verplichtingen is het een logisch gevolg dat met deze gelden geen enkel beleggingsrisico is
genomen. De continuïteitsreserve derhalve wordt op een bedrijfsspaarrekening aangehouden.
Driebergen, 4 januari 2008
Namens het bestuur van de
Stichting STOPhersentumoren.nl
Mevr. K. Hofstee, voorzitter
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BEGROTING 2008
Begroting 2008
In Euro
FONDSENWERVING
Baten uit eigen fondsenwerving
Mailingacties
Donaties, giften en schenkingen

1050,00
6000,00

Nalatenschappen
Totaal baten uit eigen fondsenwerving

0000,00
7050,00

Kosten eigen fondsenwerving
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal kosten eigen fondsenwerving

0850,00
0850,00
1700,00

In % van baten uit eigen fondsenwerving

24,11%

Netto baten
Financieel resultaat
Totaal beschikbaar voor doelstelling

5350,00
5350,00

BESTEDINGEN
Besteed aan doelstelling
Wetenschappelijk onderzoek:
Verstrekte subsidies:
Totaal besteed aan doelstelling

5000,00
0000,00
5000,00

Overschot

0350,00

Uitvoeringskosten eigen organisatie
De uitvoeringskosten eigen organisatie zijn als volgt te specificeren:
Begroting 2008
In Euro
Salarissen/sociale lasten
Kantoorautomatisering
Huisvestingskosten
Kosten financiële administratie
Overige bestuurs- en organisatiekosten
Kantoorkosten
Bankkosten

0000,00
0275,00
0000,00
0325,00
0100,00
0000,00
0150,00

Totaal uitvoeringskosten

0850,00
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JAARREKENING 2007
BALANS PER 31 DECEMBER 2007
In Euro

ACTIVA
Vaste activa, gebouwen
Vlottende activa
Liquide middelen
Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Schulden op korte termijn
Opstartlening
Totaal passiva
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31-12-2007

05-09-2007

0000,00
0000,00
1330,46
1330,46

0000,00
0000,00
0000,00
0000,00

0830,46

0000,00

0500,00
1330,46

0000,00
0000,00
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER DE PERIODE VAN 5 SEPTEMBER 2007 T/M 31 DECEMBER 2007
In Euro
2007

2006

FONDSENWERVING
Baten uit eigen fondsenwerving
Mailingacties
Donaties, giften en schenkingen

0000,00
1175,00

0000,00
0000,00

Nalatenschappen
Totaal baten uit eigen fondsenwerving

0000,00
1175,00

0000,00
0000,00

Kosten eigen fondsenwerving
Directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Totaal kosten eigen fondsenwerving

0170,03
0174,51
0344,54

0000,00
0000,00
0000,00

In % van baten uit eigen fondsenwerving

29,32%

0,0%

Netto baten
Financieel resultaat
Totaal beschikbaar voor doelstelling

0830,46

0000,00

0830,46

0000,00

0000,00
0000,00
0000,00
0830,46

0000,00
0000,00
0000,00
0000,00

BESTEDINGEN
Besteed aan doelstelling
Wetenschappelijk onderzoek:
Verstrekte subsidies:
Totaal besteed aan doelstelling
Overschot
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TOELICHTING ALGEMEEN
De Stichting STOPhersentumoren.nl is op 5 september 2007 opgericht.
De doelstellingen van de Stichting STOPhersentumoren.nl zijn opgenomen in haar statuten en
weergegeven op de laatste bladzijde van deze jaarrekening.
Grondslagen voor financiële verslaglegging
Het financieel verslag, omvattende het jaarverslag van het bestuur, de jaarrekening en de overige
gegevens, zijn ingericht conform de in de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen
opgenomen voorschriften.
Waardering heeft plaatsgevonden tegen nominale waarden, tenzij anders is vermeld.
Uitgangspunt voor de waardering vormen de historische kostprijzen; uitgangspunten voor de
bepaling van het resultaat de historische kosten.
Het resultaat – in de hiervoor opgenomen staat van baten en lasten aangeduid als overschot –
wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de daarmee samenhangende lasten over het
verslagjaar, rekeninghoudend met de gehanteerde grondslagen van waarderingen en
resultaatbepaling.
Alle bedragen luiden in euro's.
Waarderingsgrondslagen
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde minus de afschrijvingen.
De afschrijvingen zijn
lineair en de volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:
- Overige kantooruitrusting: 20%
- Computerapparatuur en programmatuur 33 1/3 %
Alle materiële vaste activa zijn benodigd voor de bedrijfsvoering. Derhalve wordt conform de
Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen een bedrag gelijk aan de boekwaarde als
bestemmingsreserve Fonds Activa Bedrijfsvoering aangehouden.
Besteedbaar vermogen
Het besteedbaar vermogen omvat schenkingen, legaten en erfstellingen en donaties alsmede
andere verkrijgingen. De continuïteitsreserve bestaat uit dat deel van het vermogen dat door het
bestuur is afgezonderd voor een specifiek doel.
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Overige activa en schulden
De overige activa en schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is
aangegeven in deze toelichting.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving worden in de resultatenrekening opgenomen op het moment van
ontvangst. Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten
Kosten worden systematisch toegerekend aan doelstellingen en eigen fondsenwerving. De
uitvoeringskosten eigen organisatie worden volgens een jaarlijks vastgestelde verhouding
toegerekend aan fondsenwerving, wetenschappelijk onderzoek. Verstrekte subsidies worden
verantwoord op het moment dat de subsidieverstrekking is verstrekt.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2007
Liquide middelen
In Euro

Kas
Betaalrekening
Spaarrekening
Totaal liquide middelen

31-12-2007

05-09-2007

0010,00
0170,46
1150,00
1330,46

0000,00
0000,00
0000,00
0000,00

Eigen vermogen
Het exploitatie saldo over 2007 is geheel toegevoegd aan het eigen vermogen.
Schulden op korte termijn
In Euro

Opstartlening
Totaal leningen

31-12-2007

05-09-2006

0500,00
0500,00

0000,00
0000,00

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De Stichting is per 5 september 2007 gehuisvest in een ter beschikking gestelde ruimte bij een particulier.
Afgesproken is dat er een huurovereenkomst zal worden aangegaan zodra de stichting dit in alle
redelijkheid kan betalen. De huurprijs zal worden berekend conform marktwaarde en jaarlijks worden
geïndexeerd.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER
2007
Resultaten versus begroting
Vanwege oprichting op 5 september 2007 kan de Stichting dit jaar geen resultaten hierover verstrekken.
Directe kosten eigen fondsenwerving
In Euro
2007

2006

0128,27
0041,76
0170,03

0000,00
0000,00
0000,00

2007

2006

Salarissen/sociale lasten
Kantoorautomatisering
Huisvestingskosten
Kosten financiële administratie
Overige bestuurs- en organisatiekosten
Kantoorkosten
Bankkosten

0000,00
0062,97
0000,00
0089,00
0021,62
0000,00
0000,92

0000,00
0000,00
0000,00
0000,00
0000,00
0000,00
0000,00

Totaal uitvoeringskosten

0174,51

0000,00

Publiciteitskosten
Porti- en vrachtkosten
Totaal directe kosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie
In Euro

OMSCHRIJVING VAN DE DOELSTELLING
Volgens artikel 2 van de statuten stelt de Stichting STOPhersentumoren.nl zich ten doel:
Het onder de aandacht brengen van primaire hersentumoren en de gevolgen van deze ziekte,
alsmede het ondersteunen van onafhankelijk (internationaal) onderzoek en kennisoverdracht van
primaire hersentumoren met als doel te komen tot genezing van deze ziekte.

VERSLAGLEGGING
Dit financieel jaarverslag is tot stand gekomen met hulp en advies van Driebergen Accountants te
Rijnsburg.
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