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VOORWOORD

In het Prinses Máxima Centrum werkten onder leiding 
van prof. Hans Clevers eind 2018 in totaal 27 onder-
zoeksgroepen met 300 fte op de researchafdeling.  
Om het hele spectrum van kinderoncologisch onder-
zoek optimaal te kunnen dekken, verwacht het Prinses 
Máxima Centrum op termijn ongeveer 40 onderzoeks-
groepen (ca. 400 fte) nodig te hebben. Om deze 
onderzoekers een plaats te garanderen dient de 4e 
verdieping Research, die casco is opgeleverd, nog 
afgebouwd te worden. Een ambitie waar KiKa haar 
schouders onder zal zetten. 

Een ander hoogtepunt voor de KiKa-organisatie was  
de opening van de eigen KiKa-ruimte in het Prinses 
Máxima Centrum. Hier wordt dagelijks contact gelegd 
met onze doelgroep. De KiKa collega’s ervaren dit 
contact als inspirerend, soms ook confronterend en 
daardoor alleen maar meer motiverend. Buiten deze 
KiKa- ruimte is The Wall of Name geopend. Hier kan 
iedereen die één of meerdere ‘steentjes’ heeft gekocht 
bij de actie Draag je steentje bij, zijn of haar ‘steentje’ 
digitaal terugvinden. 

Veranderen, aanpassen en verder bouwen aan onze 
dromen betekent voor KiKa dan ook nooit stil staan.  
Wij plukken inmiddels steeds meer vruchten van het 
nieuwe CRM-systeem en onze nieuwe website. Veel 
aandacht is het afgelopen jaar besteed aan de imple-
mentatie van AVG (Algemene Verordening Gegevens-
bescherming). Wij hebben onze marketing/communi-
catie afdeling verder versterkt en mooie nieuwe acties 
uitgewerkt, zoals de Ruim op voor KiKa-actie met veel 
aandacht in de landelijke pers en op TV. Ook zijn wij 
inmiddels gestart met een eigen loterij: Lot of Happi-
ness. Nieuwe evenementen waren de Winterrun in het 
Amsterdamse Bos, de Marathon Great Wall in China en 
een Marathon in Valencia. De Giro di KiKa vond ook in 
2018 weer plaats, toerend door Toscane en Umbrië.

Al deze inspanningen hebben wederom geleid tot 
mooie groeicijfers van de opbrengsten; een groei van 
EUR 0,8 miljoen in 2018. Het aantal acties door het land 
is gestegen naar 6.300 (een record!) en wij hebben ook 
weer meer nalatenschappen en periodieke schen-
kingen mogen ontvangen. In totaal heeft KiKa in 2018 
17,3 miljoen euro besteed aan onze doelstelling in de 
vorm van de afronding van twaalf onderzoeken, de 
goedkeuring van vijftien nieuwe projectaanvragen, 
voorlichting en voortzetting van de corefunding van 

2
018 was voor KiKa een belangrijk ‘oogst-
jaar’. De ambitie was vanaf ons allereerste 
begin om de research en behandeling van 
kinderen met kanker te concentreren ten-

einde de krachten en kennis te bundelen om zo de 
overlevingskans van deze kinderen te verhogen. 
De opening van het Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie op 5 juni 2018 voelde dan ook als een 
kroon op ons werk. Tegelijkertijd is heel duidelijk dat 
in het Prinses Máxima Centrum het werk nu pas tot 
volle wasdom kan komen. De verwachtingen van alle 
betrokkenen zijn hooggespannen. Ook wij voelen die 
verantwoordelijk op ons afstralen. De wijze waarop 
wij samenwerken, de intensieve dialoog die wij vrijwel 
dagelijks op allerlei gebied met elkaar voeren besten-
digt relaties en is tegelijkertijd dynamisch, veeleisend 
en inspirerend. 

De ambities die KiKa voor de komende jaren heeft 
neergezet, werden het afgelopen jaar weer verder 
geconcretiseerd. Alles om een organisatie neer te 
zetten die middenin de samenleving staat, die open en 
adaptief te werk gaat, mensen weet mee te nemen en 
te inspireren, relevant blijft en daarmee meer impact 
behaalt op onze missie: een wereld waarin het overle-
vingspercentage van kinderen met kanker stijgt tot in 
ieder geval 95%. Waarbij wij fondsen werven voor 
vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het 
gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens 
behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit 
van leven op latere leeftijd. 

De verantwoordelijkheid die wij hebben om continu 
vernieuwend te zijn en om de lat voor onszelf en onze 
omgeving steeds hoger te leggen, materialiseert onder 
andere via en door onze Wetenschappelijke Raad.  
Zij beoordelen alle onderzoeksvoorstellen van weten-
schappers zowel bij de aanvraag als gedurende de 
looptijd van een onderzoek nadat de aanvraag is 
goedgekeurd. Deze Wetenschappelijke Raad bestaat  
uit vooraanstaande onderzoekers op het gebied van 
kanker, samengesteld met goedkeuring van de  
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW). Belangrijk in deze context voor de toekomst is 
onze rol bij het uitrollen van nieuwe research program-
ma’s en het gebruik van ons waardevolle corefunding; 
geld dat als hefboom mag worden gebruikt. 
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wederom ruim EUR 10 miljoen aan de Research 
afdeling van het Prinses Máxima Centrum. Dit brengt 
ons tot het volgende overzicht, waar wij heel erg trots 
op mogen zijn: 

BESTEDINGEN TOTAAL T/M EIND 2018, RUIM 
EUR 137 MILJOEN:
-	 EUR	25	miljoen	programmafinanciering	PMC
- EUR 31 miljoen realisatie onderzoeksafdeling PMC
- EUR 8 miljoen bouw PMC (Draag je steentje bij)
-  EUR 73,5 miljoen onderzoeksprojecten  
(=	187	gefinancierde	onderzoeken)

Veel dank op deze plek aan al onze donateurs, onze 
ruim 6.000 actievoerders, giftgevers, vrijwilligers, 
volgers, partners en onze bevlogen medewerkers.  
En een laatste woord van dank aan onze achterban  
in de meest ruimte zin van het woord: heel veel dank 
voor jullie steun en vertrouwen! Dankzij jullie kunnen 
we met hoop en vertrouwen verder werken aan onze 
doelstelling. 

Met warme groet,

Monique Maarsen
Voorzitter Raad van Toezicht KiKa
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STATUTAIRE NAAM 
STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ
STATUTAIR GEVESTIGD

AMSTERDAM

SAMENSTELLING BESTUUR 
EN RAAD VAN TOEZICHT 

In het boekjaar 2018 was de Raad van Toezicht van de 
Stichting Kinderen Kankervrij, verder aangeduid als KiKa, 
als volgt samengesteld:

Monique Maarsen, voorzitter 
Pieter ter Kuile, financiën 
Ton Berns, medische zaken en onderzoeken
Rien van Oers, medische zaken en onderzoeken
Steven van der Heijden, marketing

De directeur legt verantwoording af aan de Raad van 
Toezicht. De taken en bevoegdheden, alsmede de 
nadere samenstelling van bestuurder/directeur en  
Raad van Toezicht, het besluitvormingsproces en  
de werkwijze van de directeur zijn vastgelegd in de 
statuten van de stichting. 

De Raad van Toezicht is volledig onbezoldigd. De 
bezoldiging van de directeur is conform de arbeids-
voorwaarden van KiKa en de regeling beloning direc-
teuren van goededoelenorganisaties, is lager dan het 
maximum van de bepaalde BSD-score (Basis Score 
voor Directiefuncties) en wordt toegelicht in de jaar-
rekening. De bezoldiging van het personeel is conform  
de arbeidsvoorwaarden van KiKa; de CAO Ziekenhuizen 
is het uitgangspunt geweest voor het bepalen van de 
salarisregeling KiKa.

DOELSTELLING, BELEID, VISIE, STRATEGIE
Het doel van KiKa is: 
-  Het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek 

en andere activiteiten op het gebied van kinder-
kanker, gericht op minder pijn en strijd, meer gene-
zing en kwaliteit.

-  Het ondersteunen van de kinderoncologie.
-  Het geven van voorlichting op het gebied van 

kinderkanker, teneinde bewustwording en, voor zover 
ondersteunend, attitude- en gedragsverandering bij 
kinderen en volwassenen te bewerkstelligen.

Meer	specifiek	streeft	de	stichting	naar	verhoging	van	
de genezingskans, verbetering van de kwaliteit van de 

behandeling en vermindering van bijwerkingen na de 
behandeling. 

Bij de oprichting in 2002 heeft KiKa als haar missie 
omschreven: 

   Minder pijn  
en strijd,  
meer genezing  
en kwaliteit.

KiKa	financiert	fundamenteel	wetenschappelijk	onder-
zoek dat een bijdrage kan leveren aan een hogere 
genezingskans voor kinderen met kanker en aan een 
betere behandeling (kwaliteit van leven). In 2002 stond 
de genezing op 70%; dat is anno 2018 ruim 75%.

DAT IS GOED, MAAR HET MOET EN KAN BETER!

©
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Samen met de kinderoncologen in Nederland heeft 
KiKa als doelstelling om te streven naar een genezings-
kans van 95%. Dat is een ambitieuze, maar realistische 
doelstelling. Realistisch gezien de stijgende lijn sinds 
2002 en de positieve uitkomsten uit diverse onder-
zoeken.

De kinderoncologen van de zeven universitaire centra 
zijn in 2008 gestart met het idee om van decentrali-
satie naar concentratie te gaan. Met als doel het 
onderzoek, dat al op een hoog niveau staat, naar een 
nog hoger niveau te tillen. Het concentreren van de 
onderzoeken op één locatie, het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie in Utrecht, zal het 
bereiken van de doelstelling van KiKa dichterbij 
brengen. 

1. Algemene informatie over KiKa
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Tien jaar later is de nieuwbouw van het Prinses Máxima 
Centrum in mei 2018 opgeleverd. Het Prinses Máxima 
Centrum zal een structureel hoger onderzoeksvolume 
en onderzoeksniveau opleveren. Het Centrum zal het 
grootste in Europa worden en met een wetenschappe-
lijke leiding van wereldniveau ook veel buitenlandse 
onderzoekers aantrekken. 
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K
anker ontstaat als een bepaald type 
lichaamscel ongeremd gaat delen. Ons 
lichaam is opgebouwd uit miljarden cellen. 
Normaal gesproken komen er elke dag 

nieuwe cellen bij doordat cellen zich delen, maar er 
gaan ongeveer net zoveel cellen ook weer dood. Als 
er iets misgaat in de mechanismen die dit regelen, 
kunnen cellen zich ongeremd gaan delen en/of niet 
meer doodgaan. Als gevolg hiervan kan kanker ont-
staan. 

JAARLIJKS KRIJGEN BIJNA ZESHONDERD 
KINDEREN KANKER

Kanker is er in veel verschillende vormen. Zowel 
volwassenen als kinderen kunnen kanker krijgen, maar 
kinderkanker is niet hetzelfde als kanker bij volwas-
senen. De soorten kanker die bij kinderen voorkomen, 
zijn anders. Daarnaast verschilt een kinderlichaam veel 
van een volwassen lichaam en reageert het ook anders. 
De behandelingen en genezingskansen van kinderen 
met kanker verschillen daarom ook met die van 
volwassenen. Bovendien hebben kinderen, als ze 
genezen, nog een heel leven voor zich. Veel overle-
venden van kinderkanker hebben gedurende hun leven 
veel last van de late bijwerkingen van hun zware 
behandeling.

Kinderkanker wordt behandeld met één of meer van 
de volgende manieren: 
• Opereren
• Bestralen
• Medicijnen

Voor welke manier(en) van behandelen wordt gekozen, 
hangt af van de vorm van de kinderkanker. De duur van 
de behandeling kan variëren van een paar dagen tot 
meer dan een jaar. 75% van de kinderen geneest door 
een succesvolle behandeling, maar er is ook een 
keerzijde aan dit succes. Veel medicijnen maken niet 
alleen de tumorcellen, maar ook de gezonde cellen 
kapot. Hierdoor kunnen er direct of op latere leeftijd 
bijwerkingen optreden.

ONDERZOEK NAAR KINDERKANKER
Op dit moment overlijdt nog 25% van de kinderen met 
kanker. Daarnaast zijn de huidige behandelingen 
dusdanig agressief, dat veel kinderen op latere leeftijd 
last hebben van bijwerkingen van hun behandeling. 
KiKa heeft als doel om de genezingskans van kinderen 

met kanker te verhogen naar 95% en de behandeling 
van kinderkanker te verbeteren. Dankzij informatie uit 
afgerond onderzoek, zijn de specialisten ervan over-
tuigd dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden 
kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te genezen 
en ‘vriendelijker’ te behandelen. Daarvoor is het wel 
absoluut noodzakelijk om vernieuwend onderzoek in 
gang	te	zetten,	specifiek	gericht	op	kinderkanker.	KiKa	
steunt daarom onderzoeken naar de oorzaak van 
kinderkanker, het zoeken en testen van nieuwe medi-
cijnen en het verbeteren van de behandeling van 
kinderkanker.

Voor wetenschappelijk onderzoek is een lange adem 
nodig. Een onderzoek duurt gemiddeld vier jaar. Die tijd 
is nodig om bijvoorbeeld nieuwe behandelmethoden en 
medicijnen voldoende te testen. Want uiteindelijk staat 
het welzijn van de patiënt bij alle artsen, onderzoekers 
en KiKa voorop.

KWALITEITSBEWAKING WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK

Wij zijn van mening zijn dat voor de realisatie van onze 
doelstellingen alleen excellent onderzoek voor onder-
steuning in aanmerking komt. Daarom worden onder-
zoeksvoorstellen die bij KiKa binnenkomen, beoordeeld 
door externe experts uit binnen- en buitenland en door 
de Wetenschappelijke Raad KiKa. Bovendien wordt de 
voortgang van lopende onderzoeken goed in de gaten 
gehouden. Wanneer er onvoldoende voortgang is, 
behoudt	KiKa	altijd	de	mogelijkheid	om	de	financiering	
tussentijds te stoppen. 

Er zijn drie toetsingsmomenten waarop lopende 
onderzoeken beoordeeld worden:
• Voortgangsrapport: na een jaar
• Site Visit: na twee jaar
•	 Eindrapport:	na	afloop	van	het	project

Cijfers 2018:
- 125e onderzoeksproject succesvol afgerond;
-  14 nieuwe onderzoeksprojecten en 1 programma 
goedgekeurd	voor	financiering;

- 12 nieuwe onderzoeksprojecten gestart
- 64 lopende onderzoeksprojecten (eind 2018)

2. Wetenschappelijk onderzoek
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ENKELE HOOGTEPUNTEN 
UIT ONDERZOEK IN 2018

GROOT INTERNATIONAAL ONDERZOEK  
NAAR BORSTKANKER BIJ OVERLEVENDEN  
VAN KINDERKANKER GESTART
In	2018	is	een	door	KiKa	gefinancierd	groot	onderzoek	
gestart waarin wordt bekeken welke overlevenden van 
kinderkanker een vergroot risico op borstkanker 
hebben. Onderzoekers van het Prinses Máxima 
Centrum werken hiervoor samen met experts van over 
de hele wereld. Zo kunnen zij gegevens van meer dan 
20.000 overlevenden van kinderkanker verzamelen. 
Hiermee kan het risico van verschillende vormen van 
bestraling en chemotherapie op het ontstaan van 
borstkanker worden bepaald. Overlevenden die een 
verhoogd risico blijken te hebben, zullen beter in de 
gaten worden gehouden. Ook kan straks het risico op 
borstkanker al meegenomen worden bij het bepalen 
van de optimale behandelingsstrategie van kinderen 
met kanker.

GROTE STIJGING OVERLEVINGSKANS KINDEREN 
MET ACUTE MYELOÏDE LEUKEMIE AANGETOOND
Een	door	KiKa	gefinancierd	onderzoek	naar	het	vóór-
komen en de overleving van kinderkanker in Nederland 
heeft in 2018 mooie resultaten opgeleverd.

De onderzoekers konden eind 2018 in een toonaange-
vend wetenschappelijk tijdschrift bekend maken dat de 
overlevingskans van kinderen met acute myeloïde 
leukemie	(AML)	in	de	afgelopen	jaren	flink	is	toege-
nomen. Van 40% in het begin van de jaren '90 tot 74% 
nu. Deze resultaten laten zien dat onderzoek naar 
nieuwe behandelingen voor kinderen met AML haar 
vruchten afwerpt.

EEN NIEUW MEDICIJN VOOR LEUKEMIE BIJ  
BABY’S MAG GETEST WORDEN BIJ PATIËNTEN 
Een	door	KiKa	gefinancierd	onderzoek	naar	leukemie	bij	
baby’s leverde in 2018, een jaar na de start, al een 
belangrijke mijlpaal op. In eerdere laboratoriumproeven 
hebben de onderzoekers een medicijn gevonden dat 
zeer goed lijkt te werken bij deze vorm van leukemie. 
Voordat dit medicijn daadwerkelijk naar de kliniek kan, is 
eerst nog aanvullend onderzoek nodig. De laboratori-
umproeven die in het eerste jaar zijn uitgevoerd, 
hebben zulke veelbelovende resultaten laten zien dat 
verschillende kinderoncologen wereldwijd dit medicijn 

nu kunnen en willen testen op patiënten waarvoor de 
huidige behandeling niet langer zinvol is. Bij positief 
resultaat zal dit middel kunnen worden ingezet bij de 
standaardbehandeling van baby’s met AML. Een zeer 
welkom resultaat aangezien momenteel nog steeds 
65% van de baby’s met leukemie overlijdt. 

3D-MODELLEN VAN NIERTUMOREN HELPEN 
CHIRURGEN PRECIEZER TE OPEREREN
In	een	door	KiKa	gefinancierd	éénjarig	pilotproject	zijn	
3D-modellen ontwikkeld waarmee chirurgen zich beter 
kunnen voorbereiden op operaties van Wilms tumoren, 
de meest voorkomende vorm van niertumoren bij 
kinderen. Deze kunnen worden ingezet bij patiënten die 
aan beide nieren geopereerd moeten worden, waardoor 
het belangrijk is gezond nierweefsel te sparen. Er zijn 
zowel 3D-prints als 3D-hologrammen gemaakt van de 
nieren van patiënten, die met een speciale bril bekeken 
kunnen worden. Een panel van chirurgen heeft deze 
getest en aangegeven dat beide 3D-modellen een 
beter beeld geven dan de nu gebruikte scans. Daardoor 
kunnen de chirurgen hun operatie beter voorbereiden 
waardoor ze nog beter in staat zijn te bepalen welk deel 
van de nier verwijderd moet worden en welk gezond 
weefsel gespaard kan blijven.

 
Fig. Voorbeeld bekijken 3D-hologrammen met behulp 
van speciale bril

TWEEDE GROTE PROGRAMMAFINANCIERING 
TOEGEKEND
In 2018 is door KiKa voor de tweede maal een grote 
programmafinanciering	toegekend.	Deze	beurs	stelt	
een onderzoeksgroep, die onlangs vanuit Engeland 
naar het Prinses Máxima Centrum is overgekomen, in 
staat hun onderzoek naar nieuwe behandelmethoden 
voor acute lymfatische leukemie (AML) voort te zetten. 
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BEOORDELING KIKA PROJECTAANVRAGEN
Alle onderzoeksaanvragen die bij KiKa binnenkomen, 
worden beoordeeld door externe experts uit binnen- en 
buitenland. Alleen excellente onderzoeksvoorstellen 
komen	voor	financiering	in	aanmerking.
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Het totaal aantal projectaanvragen per jaar (zwart), het 
goedkeuringspercentage (oranje lijn) en het aantal 
aanvragen dat is goedgekeurd voor financiering (paars) 
per jaar. Te zien valt dat dat het totaal aantal 
aanvragen met de jaren iets is afgenomen. De gemid-
delde kwaliteit van de aanvragen wordt echter door 
externe experts als steeds beter beoordeeld. Dit 
vertaalt zich in een hoger aandeel van de voorstellen 
dat als excellent wordt geclassificeerd en daarmee in 
een hoger goedkeurings¬percentage. 

KIKA SITE VISIT
Onderzoeken met een looptijd vanaf drie jaar worden 
halverwege hun looptijd beoordeeld tijdens de “KiKa 
Site Visit”. Op basis van deze beoordeling wordt de 
voortzetting	van	de	onderzoeksfinanciering	bepaald.	Dit	
jaar werd advies uitgebracht over acht projecten. De 
commissie was enthousiast over de gepresenteerde 
projecten en gaf elke onderzoeker suggesties voor het 
vervolg van het project.

   – QUOTE SITE VISIT:

   "De Site Visit-commissie ziet  
een continue verbetering in de 
kwaliteit van de onderzoeken  
en de onderzoeksresultaten  
in de afgelopen jaren."

 

ONDERZOEKSAANVRAGEN
Door de komst van het Prinses Máxima Centrum 
worden zorg en onderzoek naar kinderkanker op het 
hoogste niveau gebundeld. Steeds meer onderzoeks-
projecten	die	door	KiKa	gefinancierd	worden,	vinden	
plaats in het Prinses Máxima Centrum. KiKa blijft 
expliciet onderzoekers uit heel Nederland uitnodigen 
om excellente voorstellen in te dienen. Ongeveer 
tweederde	van	de	door	KiKa	gefinancierde	onderzoeken	
die in 2018 zijn gestart, vinden plaats in het Prinses 
Máxima Centrum.
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TOM VOÛTE YOUNG INVESTIGATOR 
AWARDS 2018

Elk jaar rijkt KiKa de Tom Voûte Young Investigator 
Awards uit aan twee getalenteerde jonge kinderkanker-
onderzoekers. Dit jaar was extra bijzonder, omdat de 
genomineerden hun onderzoek mochten presenteren 
tijdens het symposium ter ere van de opening van het 
Prinses Máxima Centrum. Een hele eer, aangezien het 
programma verder gevuld werd door topwetenschap-
pers uit de hele wereld. 

De winnaars van 2018 zijn Hans Meel en Kirsten 
Vrenken. Beiden deden belangrijke ontdekkingen in de 
zoektocht naar nieuwe behandelingen voor agressieve 
kinderkanker. 

Hans heeft in zijn onderzoek een combinatie van 
geneesmiddelen gevonden die in het laboratorium 
effectief	werkt	als	behandeling	voor	hersenstamtu-
moren. Een veelbelovend resultaat, wat hopelijk 
uiteindelijk zal leiden tot een nieuwe behandelingsoptie 
voor hersenstamtumor, de meest agressieve vorm van 
kinderkanker waarbij op dit moment helaas geen 
genezing mogelijk is.

Kirsten bestuurde de biologie van de agressieve vorm 
van neuroblastoom. Zij vond een eiwit dat bijdraagt aan 
uitzaaiing en therapie-ongevoeligheid van deze kanker. 
Met deze kennis kunnen nieuwe behandelingsopties 
voor deze kinderkanker gezocht worden.
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ACTIES EN EVENEMENTEN 
ACTIEHELDEN!
De actiehelden van Nederland zijn in 2018 weer 
massaal in actie gekomen voor KiKa. 

Elke dag zijn er door het hele land prachtige acties. 
Kinderen	bakken	koekjes,	halen	lege	flessen	op;	scholen	
organiseren sponsorlopen, mensen vieren hun 
verjaardag voor KiKa en ook steeds meer actievoerders 
maken online hun actie aan op www.actievoorkika.nl 
Onze dank is groot!

WIJ ZETTEN EEN AANTAL ACTIEHELDEN
GRAAG IN HET ZONNETJE! 

3.  Acties voor KiKa

ROSANNE GEEFT EEN LICHTJE DOOR
Rosanne hoorde in de zomer van 2017 dat ze lymfe-
klierkanker had. Ze was toen 11 jaar en zou beginnen in 
de brugklas. Terwijl Rosanne ziek was, zette zij zich in 
voor KiKa. 

– ROSANNE VERTELT: 
"Ik kwam op het idee om potjes te versieren door 
mijn twee kleine buurmeisjes Fiene en Sofie die 
mij een paar mooi versierde glazen potjes 
hadden gegeven met een waxinelichtje erin.  
We namen deze mee naar het ziekenhuis en 
kregen veel positieve reacties over de potjes, 
dus toen zijn we ze zelf gaan versieren met 
leuke spulletjes die we bij Action hadden 
gekocht. We zijn toen gewoon wat gaan knut-
selen en kijken wat het beste werkte en het 
mooist was. 

Daarna had mama het op Facebook gezet, 
nadat ze een actie op de KiKa website had 
aangemaakt. Toen begonnen mensen gewoon 
geld te doneren en daar maakten wij dan een 
potje voor. Ik vind het heel leuk om een beetje 
creatief bezig te zijn en ik heb hulp gekregen 
van mijn vriendinnen Iris en Meike en mijn 
moeder, die meehielpen met het maken van de 
waxinelichtpotjes. We verkopen ze ook op een 
paar verschillende locaties zoals winkels maar 
ook op rommelmarkten hebben we gestaan.  
Nu hebben we al ruim € 1300,- opgehaald voor 
KiKa!"
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KIKA EVENEMENTEN
Elke jaar organiseert KiKa diverse sportieve evene-
menten. Naast de bekende Run for KiKa, de wereld-
wijde Marathons, Giro di KiKa in Italië en Nederland, de 
Estafette en Schaats voor KiKa, proberen wij ook elk 
jaar te vernieuwen en te verrassen. Dit jaar was dat met 
twee nieuwe events: de Winterrun en KiKa Extreme. 

Bij de winterrun kan jong en oud rennen, in winterse 
sferen, om daarna weer op te warmen met warme 
chocolademelk. Bij KiKa Extreme gaan fanatieke 
triatleten de uitdaging aan door de Ironman 70.3 in 
Vichy te doen voor KiKa. Wat een prestatie hebben alle 
deelnemers neergezet!

Al deze fantastische sportieve deelnemers hebben 
bijna twee miljoen euro (netto) bij elkaar gesport voor 
nog meer onderzoek naar kinderkanker. 

VEILING
Op woensdag 25 april 2018 was onze jaarlijkse veiling 
met als thema 'Door de ogen van…'. Bekende fotografen 
hebben prachtige foto’s gemaakt samen met een kind. 
Het was een bijzondere avond waarbij we te gast waren 
in het nog niet geopende Prinses Máxima Centrum. 
Hier kregen de gasten allereerst een rondleiding door 
het ziekenhuis en de research, waarna ze konden 
plaatsnemen in het restaurant in aanbouw, waar voor 
de gelegenheid een pop-uprestaurant- en keuken was 
geplaatst.

In deze bijzondere ambiance hebben tweehonderd 
enthousiaste gasten onder het genot van een geweldig 
diner	weer	flink	geboden	op	de	veilingstukken.	Wij	zijn	
ontzettend blij met de uiteindelijke opbrengst van 
€ 329.000,-.	Natuurlijk	komt	de	opbrengst	van	de	
avond ook dit jaar weer volledig ten goede aan nieuwe 
onderzoeken naar kinderkanker.

GOLFDAG 
De 14e KiKa Golfdag met 84 deelnemers werd gehouden 
op 3 september bij Burggolf in Purmerend. Traditiege-
trouw kwamen deelnemers op deze stralende dag 
tijdens hun ronde voor verrassingen te staan, zoals bij 
het 'Putten met hockeytoppertjes', 'Voetgolf met 
KiKa-meiden' en de 'Longest drive challenge'. Een echte 
uitdaging was het 'Beat the pro', waarbij gespeeld werd 
tegen de toppers van de NGF-jeugd.

Deze dag werd afgesloten met een 'Live cooking dinner 
en veiling'. De totale opbrengst van deze dag was maar 
liefst € 68.000,-.

RUIM OP VOOR KIKA
In 2013 kwam heel Nederland in beweging met de actie 
‘Draag je steentje bij’. Dankzij het opgebrachte geld 
opende onze Koningin in juni 2018 het Prinses Máxima 
Centrum. De vierde verdieping – Research – werd echter 
casco opgeleverd, omdat er niet genoeg budget was. 
Onacceptabel, vond KiKa. Deze ruimte willen we volledig 
inrichten, zodat er geen driehonderd, maar vierhonderd 
onderzoekers aan de slag kunnen en daarmee de kans 
op genezing bij kinderen met kanker sneller verhoogd 
wordt. In 2018 werd daarom de actie “Ruim op voor KiKa” 
gestart, waarbij heel Nederland werd opgeroepen om op 
te ruimen en spullen die wel in de verkoop konden op 
Marktplaats te zetten. Een prachtige campagne waarbij 
veel partijen zich belangeloos hebben ingezet, en die 
heel veel media aandacht heeft gekregen en Nederland 
volledig in beweging bracht!

LOT OF HAPPINESS
Door mee te spelen met de nieuwe loterij Lot of 
Happiness kan KiKa gesteund worden. Lot of Happiness 
zet zich in voor de HAPPINESS van alle kinderen. Een 
mooie nieuwe manier om te doneren aan KiKa en om 
mee te spelen in een loterij.

SAMENWERKING MET DE VRIENDENLOTERIJ
Goed Geld Gala
KiKa mocht van de Vriendenloterij, mede dankzij de 
bijdrage van alle deelnemers, een mooie cheque van 
maar liefst € 882.475,- in ontvangst nemen. Dit is de 
opbrengst over 2018 van alle mensen die loten voor KiKa 
hebben van de Vriendenloterij. Een prachtige bijdrage 
voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Alle 
deelnemers bedankt!

Wall of Name
Vijf jaar na de campagne ‘Draag je steentje bij’ uit 2013 
mochten wij met trots de Wall of Name presenteren. Een 
ontwerpbureau heeft een mooi ontwerp gemaakt, 
waarbij alle namen mooi tot hun recht komen. Via een 
live event op Facebook kon heel Nederland meekijken. 
Frans Bauer, voorman van de campagne in 2013, heeft 
de Wall of Name onthuld. Een prachtig resultaat; alle 
namen staan, zoals destijds beloofd, op de Wall of Name 
in het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.
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STRAAT- EN HUIS-AAN-HUISWERVING
Net als voorgaande jaren heeft KiKa extra uitgaven 
gedaan om donateurs te werven zodat de structurele 
inkomsten blijven groeien.

WAAROM IS DAT NODIG? 
Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 
heeft in 2018 de deuren geopend. Het grootste 
onderzoek- en zorgcentrum van Europa voor kinderen 
met kanker. Door het onderzoek naar kinderkanker in dit 
centrum te concentreren en door de samenwerking 
met andere top-research centra in de wereld, zullen 
het niveau van onderzoek en de omvang sterk stijgen. 
Om deze omvang te kunnen realiseren, investeert KiKa 
extra in haar fondsenwerving. 

Dat is ook de reden dat KiKa extra uitgaven doet voor 
het werven van structurele donateurs; mensen die 
bereid zijn om KiKa met een maandelijkse incasso te 
steunen of loten te kopen in de loterij. Daarom werft 
KiKa donateurs via huis-aan-huisacties en via straat-
wervingsacties. Wervers gekleed in oranje KiKa-kleding, 
uiteraard met legitimatiebewijs, gaan langs de deuren 
of spreken bezoekers in supermarkten, warenhuizen of 
bij winkelcentra aan met het verzoek om KiKa te 
ondersteunen door structureel donateur of deelnemer 
van Lot of Happiness te worden. In 2018 is deze loterij, 
met zestien trekkingen per jaar, gestart, waarbij de 
deelnemer kan kiezen om KiKa te steunen. Van deze 
loten gaat minimaal 50% van de inleg naar KiKa.

4.  Fondsenwerving 
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M
et de ondersteuning van de 175 vrijwilligers 
weet KiKa zich goed vertegenwoordigd en 
gesteund in het hele land.

Zij vertegenwoordigen KiKa bij de vele acties die door 
derden worden gehouden (afgelopen jaar 6.300 acties). 
Dit in de vorm van het geven van voorlichting, het 
begeleiden van lokale acties maar vooral met hun 
aanwezigheid bij het in ontvangst nemen van een 
symbolische opbrengst bij de afsluiting van een voor 
KiKa gehouden actie. Deze acties zijn en blijven voor 
KiKa van groot belang en de aanwezigheid van een 
vrijwilliger hierbij wordt dan ook enorm gewaardeerd.

KiKa’s streven om iedere actie met een positief gevoel 
af te sluiten, ligt hieraan ten grondslag.

Afgelopen jaar is de afdeling vrijwilligerscoördinatie 
gestart met een besloten Facebook-community voor 
haar vrijwilligers. Dit om vrijwilligers meer inzicht te 
geven in wat andere vrijwilligers doen en ervaringen te 
delen. Een groot aantal vrijwilligers is hiervan lid 
geworden.

In 2018 stond de jaarlijkse 
vrijwilligersdag in het teken van 
het eigen vrijwilligerswerk. Hoe 
ervaart onze vrijwilliger zijn/haar 
werk voor KiKa en wat kunnen 
wij verbeteren om de vrijwilli-
gers aan ons te blijven binden 
en te motiveren? In kleine 
werkgroepen kwamen diverse onderwerpen aan de 
orde en werden de vrijwilligers tevens bijgepraat over 
de veranderingen binnen KiKa (onze nieuwe website, 
ons nieuwe CRM-systeem) en de uitbreiding van de 
marketing en communicatieafdeling.

Het vrijwilligershandboek is inmiddels vervangen door 
een KiKa factsheet. Ook hierin is de input van de 
vrijwilligers meegenomen.

Voor volgend jaar staat het in 2018 geopende Prinses 
Máxima Centrum voor kinderoncologie centraal op de 
vrijwilligersdag.

5. Vrijwilligers en acties 
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6. Communicatie en voorlichting

D
ankzij een grote groep vrijwilligers, dona-
teurs, actievoerders, ambassadeurs en 
sponsors kan KiKa groot worden en toch 
klein blijven. Deze groep belanghebbenden 

is van ongekende waarde voor KiKa. KiKa vindt het erg 
belangrijk om in deze groep te investeren door middel 
van goede communicatie. Heldere voorlichting en 
informatievoorziening staan voorop.

Het werk van KiKa is afhankelijk van iedereen die op 
enige wijze betrokken is bij het werk van KiKa. 

Een goede relatie met alle belanghebbenden staat bij 
KiKa voorop en KiKa wil voortdurend investeren in 
goede en heldere voorlichting en informatievoorziening. 
Dit betreft niet alleen burgers en bedrijven die KiKa 
financieel	steunen	–	zoals	donateurs	en	sponsoren	
– maar ook personen en organisaties die (vakinhoude-
lijk) betrokken zijn bij de doelstellingen van KiKa, zoals 
wetenschappers, bekende Nederlanders (BN’ers), 
vrijwilligers, sponsors in natura, verplegend personeel 
en uiteraard kankerpatiëntjes en hun naaste omgeving. 

KiKa informeert deze groep belanghebbenden over de 
activiteiten, bestedingen en resultaten. Deze informatie 
moet transparant en goed leesbaar zijn voor alle 
bovengenoemde belanghebbenden. Bij elke vorm van 
communicatie houdt KiKa hier rekening mee.
De belanghebbenden worden geïnformeerd door onder 
andere nieuwsbrieven, social media, de website www.
KiKa.nl, informatie-dvd’s, voorlichting etc.

Om de communicatie naar alle belanghebbenden van 
KiKa te laten slagen, speelt een aantal uitgangspunten 
een belangrijke rol:

  Een klantgerichte opstelling: KiKa streeft ernaar 
binnen 24 uur een persoonlijk antwoord te geven op 
gestelde vragen.

  Adequate en tijdige informatievoorziening: KiKa 
streeft steeds naar een up-to-date website www.
KiKa.nl, waarop de vele activiteiten die ten behoeve 
van KiKa worden georganiseerd een prominente 
plaats krijgen.

  Een integere en maatschappelijk verantwoorde 
benadering: KiKa is trots op eenieder die haar een 
warm hart toedraagt en is blij met elk ontvangen 
bedrag.

KiKa groeit nog altijd! Een aanzienlijk aandeel daarvan 
komt tot stand door het grote aantal acties die steeds 
meer Nederlanders voor KiKa voeren: 6.300 acties in 
2018. Ook het aantal Nederlanders dat aan KiKa denkt 
bij het opstellen van hun testament groeit, net als het 
aantal mensen dat aan KiKa denkt door middel van een 
periodieke schenking voor een aantal jaren. Deze 
doelgroepen vormen een belangrijk aandeel in het 
communicatie- en marketingbeleid van KiKa. KiKa vindt 
het belangrijk om alle belanghebbenden te inspireren 
door middel van voorlichting en door gevers zoveel 
mogelijk te bedanken. Bij bijzondere acties zorgt KiKa 
ervoor dat directeur/Raad van Toezicht/bekende 
Nederlanders aanwezig zijn in combinatie met 
dagbladen of tv, met als doel publiciteit en naams-
bekendheid.

ONLINE MARKETING
Afgelopen jaar heeft KiKa geïnvesteerd in en is gegroeid 
op het gebied van online marketing. Het doel was 
online meer mensen te bereiken en te laten zien wat wij 
doen. Via e-mail en social media laten wij onze dona-
teurs, actievoerders en gevers graag zien wat er met 
hun donaties gebeurt en hoe belangrijk het is dat zij 
ons steunen. KiKa vindt het belangrijk om op deze 
manier haar werk onder de aandacht te brengen. 
Onze Facebook-community is enorm gegroeid en het 
aantal acties op www.actievoorkika.nl blijft toenemen. 
Ook de online donaties zijn gegroeid. Daarnaast is er 
veel aandacht voor persoonlijke verhalen van de 
kinderen, zo geven wij ons werk een gezicht. Mooie 
ontwikkelingen waar wij in 2019 mee verder gaan.

IMAGO EN WAARDERING 
In het toonaangevende onderzoek over goede doelen, 
de Chari-barometer van Mediad, staat KiKa in 2018 op  
3 als het gaat om imago, betrouwbaarheid en donatie-
voorkeur. 

3
 

3
 

3
 

6

 Imago Betrouw- Donatie- Bekendheid
  baarheid voorkeur

Hier is KiKa heel erg trots op!
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7.  KiKa en het Prinses Máxima Centrum

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM
De nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum is in 
mei	2018	in	gebruik	genomen	en	officieel	geopend	door	
Koningin Máxima.

Vanaf oktober 2014 werden er al patiëntjes behandeld 
in de speciaal daarvoor verbouwde afdeling van het 
Wilhelmina Kinderziekenhuis. In 2016 is de research 
gestart in het Hubrecht Instituut in Utrecht, een 
onderzoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. In het compleet nieuwe 
centrum, gebouwd naast het Wilhelmina Kinderzieken-
huis - UMC Utrecht, werken zorg en onderzoek nu 
samen. 

KiKa vecht al zestien jaar om de genezing van kinderen 
met kanker te verhogen. In die jaren is de genezing met 
ruim 5% gestegen (van ruim 70% naar ruim 75%). Dat is 
mooi, maar nog niet goed genoeg! KiKa wil dat verbe-
teren naar minimaal 95%. Door de bundeling van zorg 
en onderzoek op het hoogste niveau in het Prinses 
Máxima Centrum, kan veel sneller vooruitgang geboekt 
worden in de realisatie van de doelstellingen van KiKa.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
KiKa	is	de	belangrijkste	financier	van	het	onderzoek	
naar kinderkanker in Nederland. Omdat in het nieuwe 
centrum de wetenschappelijke research plaatsvindt die 
in het verleden in de zeven UMC’s werd uitgevoerd, is 
KiKa een van de belangrijkste partners van het Prinses 
Máxima Centrum. 

Op basis van onze samenwerkingsovereenkomst 
werken we hand in hand om het gezamenlijke, zeer 
hoge ambitieniveau te realiseren: een onderzoeksinsti-
tuut van wereldniveau dat in staat is de beste onder-
zoekers ter wereld aan te trekken.

Vanuit het principe dat KiKa en het Prinses Máxima 
Centrum autonome organisaties zijn, formuleert deze 
samenwerkingsovereenkomst de basisvoorwaarden 
waaronder de bekostiging van de personele kosten van 
onderzoeksgroepen en kosten van research infrastruc-
tuur plaatsvindt. Hoewel het Prinses Máxima Centrum 
de preferente ontvanger is van de steun van KiKa, is er 
géén	sprake	van	exclusiviteit.	KiKa	financiert	ook	ander	
onderzoek naar kinderkanker, ongeacht aan welke 
wetenschappelijke instelling in Nederland die 
verbonden is, en wil ook andere ontwikkelingen kunnen 
ondersteunen, mochten die zich aandienen. 
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8. De toekomst van KiKa

K
iKa is al sinds 2011 bezig om versneld te 
groeien in verband met de komst van het 
Prinses Máxima Centrum. Door de komst 
van dit centrum neemt het benodigde 

onderzoeksbudget significant toe. En daarmee moet 
de fondsenwerving van KiKa navenant groeien. De 
gemiddelde groeiambitie is rond 10%.

ORGANISATIE
Om deze ambities en het commitment aan de doelstel-
ling van intensivering van de bijdrage aan onderzoek in 
het Prinses Máxima Centrum waar te maken, zorgt KiKa 
steeds voor adequate kracht van de organisatie en haar 
fondsenwervingscapaciteit. Daarbij blijft nadrukkelijk 
het uitgangspunt om ‘groot te worden door klein te 
blijven’; met andere woorden: de organisatiekosten zo 
laag mogelijk houden.

KiKa wil de additionele groei realiseren door inzet 
van de volgende middelen:

INSPIREREN
Mensen blijven inspireren om acties te houden voor 
KiKa; de acties van alle Nederlanders zijn een zeer 
belangrijke bron van inkomsten en één van de pijlers 
onder KiKa. In 2017 is ten behoeve hiervan een volledig 
nieuw actieplatform ontwikkeld waarop acties kunnen 
worden gepromoot. Ook de website en webshop zijn 
volledig vernieuwd en hebben een fris, jong en inspire-
rend jasje gekregen. Om actievoerders sneller en beter 
te informeren en ondersteunen, is geïnvesteerd in een 
nieuw CRM-systeem. In 2018 is er geïnvesteerd in 
online marketing om de doelgroep beter te kunnen 
bereiken en iedereen die KiKa een warm hart toedraagt 
nog beter te informeren. "Ruim op voor KiKa" was een 
prachtige campagne waarmee KiKa heel Nederland 
heeft weten te bereiken en inspireren.

KIKA-ACTIES
KiKa blijft zelf acties organiseren. De bestaande acties 
worden gehandhaafd en opgeschaald, bijvoorbeeld 
door de Run for KiKa op zes locaties in Nederland te 
organiseren en uit te breiden met een Winterrun in het 
Amsterdamse Bos. Daarnaast heeft KiKa in 2018 
wederom de New York Marathon gelopen en is deze ook 
gestart in London, Berlijn, Valencia, China, Tokyo en 
Chicago. De Giro di KiKa is in 2018 verplaatst van de 
Dolomieten naar Toscane/Umbrië en voor de vijfde keer 
verreden met uitbreiding van een Nederlandse versie, 
de Giro de KiKa Edizione Olandese. Deze laatste was in 
combinatie met de Run for KiKa Estafette, waarbij in 
vier	dagen	van	Groningen	naar	Utrecht	werd	gefietst	of	
gelopen. Het KiKa Gala, de KiKa Golfdag en Schaats 
voor KiKa hebben opnieuw plaatsgevonden, met 
toevoeging van verrassende elementen.

EXTRA INZET OP DONATEURSWERVING
Vanaf 2011 werd al een extra investering gedaan in de 
werving van donateurs, de groep begunstigers van KiKa 
die nu en op termijn een pijler vormt onder de structu-
rele inkomsten. Deze investeringen zijn in 2018 verder 
geïntensiveerd met de uitbreiding van Lot of Happiness 
en geven tijdelijk meer druk op de verhouding lasten 
versus baten van de eigen fondsenwerving, maar zijn 
nodig om de gewenste toenemende onderzoeksver-
plichtingen ook in de toekomst te kunnen waarmaken. 
De kosten vallen binnen de norm die het CBF daarvoor 
stelt.

SCHENKINGEN EN NALATENSCHAPPEN
KiKa	voert	in	2018	in	specifieke	bladen	de	advertentie-
campagne “Ik ben er weer” om het Tom Voûte Fonds 
top of mind te krijgen.
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BEDRIJFSLEVEN EN MAATSCHAPPELIJK  
PARTNERSHIP
Wij hebben de overtuiging dat KiKa succesvol partner-
ships kan aangaan met het bedrijfsleven. Samenwer-
kingen in het verleden, zoals met Honig, Batavus en 
Slimpie, zijn daar een bewijs van. Een corporate 
partnership biedt bedrijven de mogelijkheid om 
nationaal awareness te genereren voor hun bijdrage 
aan de strijd tegen kinderkanker en verstevigt de relatie 
met klanten en werknemers.

COMMUNICATIE
De uitingen die KiKa de komende jaren wil inzetten, 
zullen afwisselend zijn. KiKa richt zich op het promoten 
van haar bekendheid en op het inspireren van mensen 
tot het opzetten van een actie voor KiKa. 

VOORLICHTING
Het merendeel van de activiteiten van KiKa bevindt zich 
aan de marketing- en fondsenwervende kant. Maar 
zeker gezien de grote interesse voor KiKa vanuit de 
jeugd, en met het oog op wat de vrijwilligers van KiKa in 
het veld nodig hebben, besteedt KiKa steeds veel 
aandacht aan voorlichting. Uiteraard niet als medisch 
expert. Daar waar het echt de diepte in gaat, verwijst 
KiKa naar het Prinses Máxima Centrum voor Kinderon-
cologie of naar www.kinderkanker.nl. KiKa ontwikkelt en 
stelt voorlichtingsmateriaal beschikbaar voor basis-
scholen en voortgezet onderwijs. Dat kan zijn voor een 
scriptie, opstel, spreekbeurt of lesbespreking. 
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9. Financiën

RESULTAAT 2018
ALGEMEEN
De inkomsten uit giften, donaties, eigen acties en 
acties in het land zijn in 2018 opnieuw gestegen. 

KiKa blijft trots en blij met de steun van zovelen! 

In totaal bedroeg de opbrengst uit reguliere fondswer-
ving € 26,5 mln.

Onder deze opbrengsten valt ook samenwerking met 
de Vriendenloterij, die € 882.247,- opleverde. Van ieder 
verkocht Vriendenlot wordt € 6,10 afgedragen aan KiKa. 
Een structurele samenwerking voor de komende jaren, 
waarvoor in 2014 door de Vriendenloterij en KiKa 
gezamenlijk de opstartkosten zijn gemaakt. 

KiKa splitst de kosten conform de richtlijn van het CBF 
in vier verschillende categorieën:

- kosten voor beheer en administratie;
- kosten voor fondsenwerving;
- kosten voor voorlichting;
- kosten voor doelstelling.

In 2018 bedroegen de totale kosten voor beheer en 
administratie en fondsenwerving € 6,3 mln. (2017: 
€ 6,6	mln.).	Hierin	is	ook	opgenomen	de	extra	investe-
ring die KiKa in deze jaren doet in de donateurswerving. 
Onze belangrijkste pijler van de inkomsten, die wij 
verder verstevigen met het oog op de intensivering van 
onderzoek in het nieuwe researchinstituut van het 
Prinses Máxima Centrum.

Het boekjaar 2018 is als volgt afgesloten: 
Totale baten € 26,6 mln.
Totale lasten* € 6,3 mln.
Beschikbaar voor doelstelling € 20,3 mln.
*Totale lasten: exclusief de bestedingen aan de 
doelstelling.

Het bedrag beschikbaar voor de doelstelling in 2018 is 
dus € 20,3 mln. (In 2017 was dat in totaal € 19,2 mln.) 

In totaal heeft KiKa in 2018 € 17,4 miljoen besteed aan 
haar statutaire doelstellingen (= € 5,3 mln. direct 
besteed aan onderzoek, € 2,6 mln. verplichtingen aan 
het Prinses Máxima Centrum, € 8,6 mln. core funding 
en € 828.567,- aan voorlichting). 

RESERVES
KiKa heeft een continuïteitsreserve van € 3 mln. die 
ervoor	zorgt	dat	zij	in	het	geval	van	een	deconfiture	
gedurende drie jaar haar werk kan voortzetten om alle 
gestarte onderzoeken te kunnen begeleiden en 
afwikkelen. 

Het resultaat van KiKa is voor het grootste deel bestemd 
voor onderzoeksprojecten. Een onderzoek duurt 
gemiddeld vier jaar; contractueel gaat KiKa deze 
verplichting aan bij het begin en wordt het geld in de 
loop van die vier jaar uitbetaald. Gedurende deze 
periode houdt KiKa het nog niet uitgekeerde bedrag aan 
als verplichting. 

PRINSES MÁXIMA CENTRUM
Een ander deel van het resultaat heeft KiKa bestemd 
voor het Prinses Máxima Centrum. Vanaf 2011 heeft 
KiKa jaarlijks een toevoeging gedaan aan de bestem-
mingsreserve om de € 35,5 mln. Voor de bouw contrac-
tueel te kunnen toezeggen. In 2018 is door  
KiKa een bedrag van € 2,5 mln. betaald aan de laatste 
bouwkosten. KiKa heeft jaarlijks een contractuele 
verplichting aan het Prinses Máxima Centrum van  
€ 10 mln. core funding voor de afdeling Research. 

DEPOSITO’S EN BELEGGINGEN
KiKa beheert nauwgezet de haar toevertrouwde gelden. 
Voor aangegane verplichtingen zijn liquide middelen 
nodig. Ook in 2018 was dat het geval. Er is een zeer 
veilig liquiditeitsbeleid gevoerd, waarbij niet direct 
noodzakelijke middelen op de meest renderende 
spaarrekeningen zijn geplaatst.

VERMOGENSSTATUUT VOOR HET BEHEER VAN DE 
LIQUIDITEITEN; VERMOGENSADVIES COMMISSIE
KiKa heeft een vermogensstatuut waarin strikte 
voorwaarden zijn vastgelegd voor het spreiden van 
spaargelden over verschillende banken. Het statuut 
biedt op beperkte schaal en binnen strikte normen 
ruimte om gelden te beleggen in triple A-obligaties en 
duurzame aandelen. In de afgelopen jaren hebben we 
dat overigens niet gedaan.

BEGROTING 2019
De begroting 2019 gaat uit van een voortgezet beleid 
zoals eerder aangegeven. Daarbij zal KiKa mogelijk extra 
investeren in de loterij Lot of Happiness om haar basis 
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te vergroten en structureel hogere inkomsten voor de 
toekomst veilig te stellen. Alleen dan kunnen de 
ambitieuze doelstellingen, die in de toekomst in en door 
het Prinses Máxima Centrum worden gerealiseerd, 
worden gehaald. Het resultaat is vanzelfsprekend 
geheel beschikbaar voor de doelstelling om kinder-
kanker te bestrijden.

KOSTENRATIO’S
KiKa vindt het belangrijk om de kosten zo laag mogelijk 
te houden zodat het gedoneerde geld zoveel mogelijk 
aan projecten kan worden besteed. Om de kosten in de 
gaten te houden, gebruikt KiKa ratio’s conform de 
richtlijnen van het CBF. 

De volgende ratio’s geven de verhouding weer tussen 
kosten en opbrengsten.

KOSTEN EIGEN FONDSENWERVING ALS 
PERCENTAGE VAN DE TOTALE BATEN UIT EIGEN 
FONDSENWERVING
KiKa streeft ernaar de kosten van de eigen fondsenwer-
ving als percentage van de totale baten uit eigen 
fondsenwerving zo laag mogelijk te houden. In lijn met 
de norm van het CBF mag dit percentage gemiddeld 
over drie jaar maximaal 25% bedragen. KiKa heeft 
ervoor gekozen ook in 2018 extra te investeren in de 
werving van donateurs als belangrijke pijler van 
inkomsten voor de toekomst. 

De totale kosten voor deze donateurswerving zitten in 
de post: Totale kosten eigen fondsenwerving. 

Totale baten uit eigen fondsenwerving € 26.6 mln.
Totale kosten eigen fondsenwerving € 6,1 mln.

In deze post rekent KiKa overigens ook kosten als 
nieuwsbrieven, mailingen naar onze achterban en 
vrijwilligers. Het gemiddelde percentage over de 
afgelopen drie jaar is 23%. Over de afgelopen drie jaren 
waren de percentages 22,7 (2016), 24,7 (2017) en 22,9 
(2018).

TOTAALBEDRAG DIRECT BESTEED AAN 
DOELSTELLING ALS PERCENTAGE VAN DE TOTALE 
BATEN
KiKa streeft ernaar om het bedrag beschikbaar voor de 
doelstelling van onderzoek zo hoog mogelijk te houden. 
Het beschikbare bedrag wordt direct besteed aan 

onderzoekaanvragen in hetzelfde jaar, dan wel via een 
bestemmingsreserve die bedoeld is voor in de toekomst 
te verwachten onderzoekaanvragen.

Totale baten:  € 26,6 mln.

Direct besteed aan doelstelling: € 17,4 mln.
- Onderzoeken KiKa 
- Realisatie v/h Prinses Máxima Centrum 
- Voorlichting Doelstelling

Kosten Fondsenwerving  
en Algemene kosten € 6,3 mln.

* Voor een meer gedetailleerde toelichting, zie Staat 
van Baten en Lasten.
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10. De organisatie

K
iKa heeft een kleine organisatie. Naast de 
onbezoldigde Raad van Toezicht waren 
per januari 2018 negentien medewerkers 
werkzaam op kantoor in het KiKa-team 

(15 fte). Dankzij een uitbreiding van de marketing/
communicatie afdeling is het team per december 
2018 gegroeid naar 17 fte. Het team voert de volgende 
werkzaamheden uit: fondsenwerving/marketing/
communicatie, onderzoeken/medisch secretariaat, 
informatie & services, vrijwilligerscoördinatie en  
personeelszaken, financiële administratie, overige 
administratie. Daarnaast gaat de volle aandacht  
uit naar het partnership met het Prinses Máxima  
Centrum en de daarvoor benodigde coördinatie  
van de fondsenwerving. 

Iedereen werkt volgens het KiKa-DNA; zo onder-
scheiden wij ons bij onze actievoerders en donateurs. 
KiKa benadert iedereen persoonlijk en snel, we zijn 
laagdrempelig en staan dicht bij de mensen.

KiKa wil groot worden door klein te blijven. Veel werk-
zaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd door 
vrijwilligers zodat KiKa in staat is met een klein perso-
neelsbestand de bovenstaande werkzaamheden uit  
te voeren. Uiteraard wordt regelmatig de afweging 
gemaakt of bepaalde werkzaamheden nog door 
vrijwilligers gedaan kunnen worden of naar kantoor 
gehaald moeten worden. Het belangrijkste is hierbij  
of de KiKa-werkwijze gewaarborgd wordt. 

OUTSOURCING EN NETWERK
KiKa kan klein blijven door sommige werkzaamheden en 
projecten	uit	te	besteden.	Dat	geeft	een	grote	flexibili-
teit en maakt het mogelijk de overheadkosten zo laag 
mogelijk te houden. Daarbij wordt altijd goed afge-
wogen of een partner bij KiKa past. 

We hebben een groot netwerk van bedrijven. Onze 
partners sponsoren vaak een deel van de werkzaam-
heden, of bieden het aan tegen kostprijs. Bekende 
Nederlanders en medewerkers van bedrijven zetten 
zich belangeloos in, dus als vrijwilliger. Daardoor is  
de betrokkenheid groot en kunnen wij het KiKa-DNA  
en de kwaliteit vasthouden. 

KLACHTENREGISTRATIE 
KiKa werkt met een klachtenregeling en klachtenregis-
tratie. De klachten worden afgehandeld en bepaald 
wordt	welke	maatregelen	er	getroffen	dienen	te	
worden. Dit is tevens elk kwartaal een punt van 
aandacht in de vergadering van de Raad van Toezicht, 
die in 2018 geen klacht heeft hoeven behandelen. 

RISICOMANAGEMENT
KiKa heeft de belangrijkste risico’s en onzekerheden in 
kaart	gebracht.	Om	deze	effectief	te	kunnen	beheersen,	
blijven we mogelijke bedreigingen en beheersmaatre-
gelen continu monitoren. De vier belangrijkste zijn 
imago schade, fraude, besteding van gelden en 
datamisbruik.

Om imagoschade en fraude te voorkomen, draagt KiKa 
o.a.	zorg	voor	transparantie	en	streeft	naar	efficiënte	
afspraken en goede richtlijnen en procedures. Er is een 
goede screening en ondersteuning van vrijwilligers, 
deze zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) en intern geldt bijvoorbeeld bij alle 
financiële	handelingen	het	vierogenprincipe.
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In het hoofdstuk Onderzoeken is de procedure rondom 
de projectaanvragen beschreven. Er zijn strikte 
richtlijnen voor de besteding van gelden. Alleen 
projecten die als 'internationally leading' of 'internation-
ally competitive' worden beoordeeld door zowel externe 
referenten en de leden van een onafhankelijke Weten-
schappelijke	Raad,	komen	in	aanmerking	voor	financie-
ring door KiKa. Gedurende de looptijd van de projecten 
wordt de voortgang van de projecten en programma’s 
gevolgd door KiKa. Wanneer er onvoldoende voortgang 
is,	behoudt	KiKa	zich	het	recht	voor	om	de	financiering	
tussentijds te stoppen.

De toenemende cybercriminaliteit vergroot de kans op 
datamisbruik en fraude met mogelijk gevolgen voor de 
privacy. In 2016 heeft KiKa een protocol Datalekken 
opgesteld. Ook zijn er nieuwe afspraken en richtlijnen 
voor de beveiliging van het netwerk. In 2017 al was er 
een begin gemaakt met de nieuwe richtlijnen van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 
zodat de organisatie met ingang van 25 mei 2018 daar 
volledig klaar voor was en de privacy van persoonsge-
gevens blijvend gewaarborgd is.

Beleggingsrisico’s worden ondervangen door een 
vermogensstatuut waarin voorwaarden zijn vastgelegd 
voor het spreiden van spaargelden en deposito’s over 
verschillende banken. In de afgelopen jaren is er voor 
gekozen niet te beleggen, omdat er voor de aangegane 
verplichtingen liquide middelen nodig zijn. Er wordt 
geen valutarisico gelopen, omdat er geen beleggingen 
of transacties worden verricht in buitenlandse valuta. 
KiKa werkt met een continuïteitsreserve om de conti-
nuïteit van de stichting te kunnen waarborgen en met 
bestemmingsreserves en langlopende verplichtingen. 
Dit	om	de	aangegane	verplichting	voor	de	financiering	
van de core funding van het Prinses Máxima Centrum 
en van goedgekeurde onderzoeken te kunnen blijven 
garanderen.
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11. Informatie met betrekking tot 
directeur en Raad van Toezicht

D
e leden van de Raad van Toezicht zijn 
onbezoldigd. De dagelijkse leiding is gede-
legeerd aan de directeur. Bij de benoeming 
van leden van de Raad van Toezicht speelt 

een evenwichtige spreiding van gewenste disci-
plines – gezondheidszorg, wetenschap, marketing, 
bedrijfsleven en financiën – een belangrijke rol. De 
leden dienen te beschikken over algemene bestuur-
lijke kwaliteiten en moeten affiniteit hebben met de 
doelstelling van KiKa. Ook wordt erop toegezien dat er 
geen sprake is van persoonlijke relaties met de direc-
teur noch enige mate van belangenverstrengeling.

Gezien de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van KiKa hechten wij aan een toezichtvorm met een 
scheiding tussen uitvoering en toezicht. Om die reden 
wordt het Raad van Toezicht-model gehanteerd. 

Per eind 2018 was de Raad van Toezicht als volgt 
samengesteld: 
•  Monique Maarsen, voorzitter RvT, lid sinds mei 2013 

en voorzitter vanaf juni 2016
•  Anton Berns, lid RvT en medeverantwoordelijk voor 

onderzoeken, sinds mei 2012
•  Rien van Oers, lid RvT en medeverantwoordelijk voor 

onderzoeken, sinds januari 2017
•  Pieter ter Kuile, lid RvT met de portefeuille financiën, 

sinds 1 juni 2012
•  Steven van der Heijden, lid RvT met de portefeuille 

marketing, sinds mei 2017

Geen van de leden van de Raad van Toezicht bekleedt 
conflicterende	nevenfuncties.	Leden	van	de	Raad	van	
Toezicht van KiKa worden steeds benoemd voor een 
termijn van vier jaar met een maximum van twee 
termijnen. Een rooster van aftreden is te raadplegen  
op www.KiKa.nl

De directeur en de Raad van Toezicht van KiKa onder-
schrijven de drie algemene principes van de Code Goed 
Bestuur voor Goede Doelen. Deze code, sinds 1 juli 
2008 van kracht, is door het Centraal Bureau Fondsen-
werving (CBF) vastgelegd, in samenwerking met de 
commissie-Wijffels.	

De uitgangspunten van deze code zijn: 
I.   Onderscheid tussen de functies toezicht houden, 

besturen en uitvoeren.
II.			 	Optimalisatie	van	de	effectiviteit	en	efficiency	van	

besteding. 
III.  Optimalisatie van de omgang met belangheb-

benden. 

De Raad van Toezicht heeft in 2018 vijf keer vergaderd 
met de directie. Tijdens deze vergaderingen zijn de 
fondsenwervende	activiteiten,	financiële	resultaten	en	
mogelijke risico’s besproken. Ook is gesproken over de 
stand van zaken met betrekking tot lopende onder-
zoeken. De directeur heeft in totaal vijftien ingediende 
(omvangrijke) onderzoeksaanvragen goedgekeurd. Dit 
na een zorgvuldige voorafgaande beoordeling door 
onafhankelijke, internationale deskundigen en op 
advies van de Wetenschappelijke Raad van KiKa. Dit 
alles in het kader van goed bestuur en toezicht op het 
gevoerde beleid en op de algemene gang van zaken. 
Ook staat de Raad van Toezicht de directeur en 
medewerkers desgewenst terzijde met advies. 

Ook in 2018 zijn de Raad van Toezicht en de directie 
naast de reguliere vergaderingen in verschillende 
samenstellingen bijeengekomen om uitgebreid stil te 
staan bij de komst van het Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie. Met het Prinses Máxima Centrum 
worden maandelijks in de vorm van bestuurlijk overleg 
de ontwikkelingen van het project besproken en wordt 
verantwoording afgelegd over de besteding van de 
bijdragen van KiKa.

De conclusie is gerechtvaardigd dat KiKa wederom een 
uiterst succesvol jaar heeft gekend, waarin veel is 
bereikt. Net als in voorgaande jaren is dit opnieuw een 
extra stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg. 
Wij zijn mateloos trots op onze collega’s, vrijwilligers en 
alle andere betrokkenen vanwege hun enorme inzet!

Stichting Kinderen Kankervrij 

de directeur:
Frits Hirschstein 

en de Raad van Toezicht:
Monique Maarsen, Pieter ter Kuile, Ton Berns,  
Rien van Oers, Steven van der Heijden

  JAARVERSLAG 2018 31



Bijlage I

GOEDGEKEURDE ONDERZOEKEN 2018

304  Oogfunctie bij hersentumorpatiënten
CENTRUM:  UMCU Utrecht/ Amsterdam UMC-AMC
LOOPTIJD:  vier jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 442.981

315  Verkeerd aangezette genen bij acute
 myeloïde leukemie

CENTRUM:  Radboudumc
LOOPTIJD:  vier jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 646.585

320  Optimale behandeling misselijkheid 
 en braken door chemotherapie

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor kinder-
oncologie

LOOPTIJD:  anderhalf jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 99.684

325   Borstkanker door behandeling voor 
 kinderkanker.

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor kinder-
oncologie

LOOPTIJD:  drie jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 369.763

327  Verbeteren diagnostiek 
 neuroblastoompatiënten

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor kinder-
oncologie

LOOPTIJD:  één jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 99.655

328  Verbeteren methode bestraling van 
 de zij bij kinderen met niertumoren

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor kinderon-
cologie

LOOPTIJD:  twee jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 159.967

329  Nieuwe behandelmethoden voor 
 acute myeloïde leukemie

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor kinder-
oncologie 

LOOPTIJD:  vijf jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 1.447.818

333  Optimaliseren behandeling therapie-
 ongevoelige acute lymfatische 
 leukemie 

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor kinder-
oncologie

LOOPTIJD:  anderhalf jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 101.861

335  Helpen cellen in de thymus T-cel 
 leukemiecellen te ontsnappen aan 
 therapie?

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor kinder-
oncologie

LOOPTIJD:  anderhalf jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 102.702

336  Ontwikkelen experimentele modellen
 voor acute myeloïde leukemie

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor kinder-
oncologie

LOOPTIJD:  één jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 101.888

338  Zoeken naar nieuwe aangrijpings-
 punten voor medicijnen in gekweekte
 mini-rhabdoïde-tumoren

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor kinder-
oncologie

LOOPTIJD:  vier jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 609.750

341  Nieuwe MRI-methodes voor 
 verbeterde diagnostiek van 
 niertumoren

CENTRUM:   UMCU/Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie

LOOPTIJD:  vier jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 408.617

342  Gebruik MRI voor onderscheiden 
 subtypes retinoblastoom

CENTRUM:  Amsterdam UMC-VUmc
LOOPTIJD:  drie jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 336.462
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343  Optimale behandeling kinderen met 
 uitgezaaide kanker

CENTRUM:  UMC Utrecht
LOOPTIJD:  twee jaar
BIJDRAGE KIKA:   € 204.003
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Bijlage II

volwaardige leukemie. Gedacht wordt dat enkele 
leukemiecellen zich diep in het beenmerg van de 
patiënt verstoppen. De medicijnen die nu gebruikt 
worden, kunnen het beenmerg moeilijk bereiken. 
Bovendien geeft het beenmerg signalen af die de 
leukemiecellen nog eens extra beschermen tegen die 
medicijnen die wel in het beenmerg terechtkomen.

Om de leukemiecellen in het beenmerg te kunnen 
aanpakken, hebben de onderzoekers bekeken op welke 
manier leukemiecellen in het beenmerg verschillen van 
leukemiecellen in het bloed. Zij vonden een reeks 
genen die actief waren in de leukemiecellen in het 
beenmerg. Deze genen waren niet actief in de leuke-
miecellen die zich in het bloed bevonden. Vervolgens 
vonden zij dat de beenmerg-leukemiecellen dood-
gingen als ze deze genen afremden. 
Een veelbelovend resultaat dat nieuwe mogelijkheden 
biedt de leukemiecellen in het beenmerg aan te vallen. 
De onderzoekers gaan nu op zoek naar 'slimme' 
medicijnen die het beenmerg kunnen bereiken en de 
cellen via de gevonden genen kunnen aanvallen. 

111 Nieuw apparaat brengt 
 retinoblastomen beter in beeld

CENTRUM: Amsterdam AMC-VUmc
LOOPTIJD: vijfeneenhalf jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 413.994

Retinoblastoom is een kwaadaardige tumor van het 
netvlies bij kinderen. In dit onderzoek is een nieuw 
apparaat ontwikkeld waarmee retinoblastomen beter in 
beeld gebracht kunnen worden. Dit apparaat is vervol-
gens ook getest bij kinderen met retinoblastoom. Dit 
nieuwe apparaat helpt om retinoblastomen gedetail-
leerder in beeld te brengen. Hierdoor kan het retinoblas-
toom al in een vroeg stadium goed in beeld gebracht 
worden. Door deze verbeterde beeldvorming kunnen 
patiënten een betere behandeling op maat krijgen. Ook 
helpt het apparaat om bijwerkingen van de behandeling 
in het oog op te sporen. Dit apparaat wordt nu ingezet 
bij alle retinoblastoompatiënten in Nederland.

116 Nieuwe inzichten T-cel acute 
 lymfatische leukemie 

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor kinder-
oncologie

LOOPTIJD: vier jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 456.012

IN 2018 AFGERONDE ONDERZOEKEN

62 Verbeteren behandeling 
 neuroblastoompatiënten

CENTRUM: Amsterdam UMC-AMC 
LOOPTIJD: zeven jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 69.777

Voor kinderen met een neuroblastoom stadium 4 is 
ondanks de huidige intensieve behandelingsschema’s 
de genezingskans lager dan 40%. Het is daarom 
belangrijk om voor deze vorm van kinderkanker nieuwe 
behandelingen te ontwikkelen. 
Gemcitabine is een nieuw anti-kankermedicijn dat de 
gevoeligheid van een tumor voor bestraling kan 
versterken. Dit medicijn wordt al gebruikt bij de 
behandeling van volwassenen met kanker. Uit laborato-
riumstudies is gebleken dat neuroblastoomcellen 
gevoelig zijn voor dit medicijn. Daarom is in deze studie 
onderzocht of gemcitabine ook de behandeling van 
neuroblastoom verder kan verbeteren.
Neuroblastoomcellen hebben de bijzondere eigenschap 
dat ze het stofje MIBG kunnen opnemen, terwijl alle 
andere cellen in het lichaam dat niet kunnen. Door een 
kleine dosis radioactiviteit aan dit stofje te koppelen, 
kunnen neuroblastoomcellen van binnenuit bestraald 
worden. Er wordt nu al gebruik gemaakt van deze 
methode bij de behandeling van neuroblastoom. In 
deze	studie	is	getest	of	de	MIBG-behandeling	effec-
tiever wordt door toevoeging van het medicijn gemcita-
bine door deze combinatie bij zestien patiënten te 
testen.
De combinatietherapie van MIBG en gemcitabine werd 
goed	verdragen.	Helaas	werd	er	geen	groot	effect	
waargenomen van deze nieuwe behandelingsstrategie. 

89 Voorkomen terugkeer leukemie bij 
 baby’s 

CENTRUM: Erasmus MC 
LOOPTIJD: vijf jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 632.133

De behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) 
bij baby’s faalt helaas nog in ongeveer de helft van de 
gevallen. Aanvankelijk lijkt de behandeling vaak 
effectief,	maar	helaas	keert	de	leukemie	in	veel	gevallen	
toch zeer snel weer terug. Dit komt waarschijnlijk 
doordat een kleine hoeveelheid niet detecteerbare 
leukemiecellen de therapie overleeft. Deze cellen 
kunnen dan vervolgens weer uitgroeien tot een 
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T-cel acute lymfatische leukemie (T-cel ALL) bij 
kinderen wordt over het algemeen beschouwd als een 
hoog risicoziekte. Bij dertig procent van de patiënten 
keert de ziekte binnen vier jaar terug na start van de 
behandeling. Voor deze patiënten zijn er momenteel 
vaak	geen	effectieve	geneesmiddelen	meer.	Daarnaast	
zorgen de middelen die in eerste instantie gebruikt 
worden bij T-ALL weliswaar voor steeds hogere 
genezingspercentages, maar hebben ze ook veel 
bijwerkingen. De ontwikkeling van nieuwe medicijnen 
die gericht zijn op de leukemiecellen zelf en niet 
schadelijk zijn voor normale cellen, is daarom essen-
tieel. Om tot nieuwe geneesmiddelen te komen, is het 
belangrijk zoveel mogelijk over de biologie van de 
kanker te weten te komen. Daarom is dat in dit project 
heel nauwkeurig bestudeerd voor T-ALL.
De onderzoekers vonden dat er vier verschillende 
subgroepen van T-ALL bestaan. Elk van deze 
subgroepen	wordt	gekenmerkt	door	specifieke	DNA-
afwijkingen. Als gevolg hiervan worden in elk van de 
subgroepen bepaalde kankergenen aangezet.
De onderzoekers hebben vervolgens ingezoomd op één 
van deze vier groepen, die wordt gekenmerkt door een 
slechte prognose. Zij vonden dat in deze groep het 
kankergen MEF2C actief is. MEF2C bleek in bloedstam-
cellen de normale celontwikkeling te remmen. Hierdoor 
kan MEF2C, in combinatie met andere DNA-afwij-
kingen, zorgen voor het uitgroeien van leukemiecellen. 
Ook zorgde MEF2C in muismodellen voor de uitgroei 
van tumoren. Met deze kennis kan nu naar nieuwe 
geneesmiddelen worden gezocht die aangrijpen op het 
werkingsmechanisme van MEF2C.

146 Geïndividualiseerde toediening 
 asparaginase bij acute lymfatische 
 leukemie 

CENTRUM: Erasmus MC
LOOPTIJD: vier jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 368.257

Asparaginase is een belangrijk medicijn voor de 
behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) bij 
kinderen. Om deze kinderen zo goed mogelijk te 
behandelen, wordt de asparaginasedosis in het huidige 
behandelprotocol voor elke individuele patiënt aange-
past. Dit wordt gedaan door de concentratie asparagi-
nase in het bloed gedurende de behandeling te meten. 
In	deze	studie	is	het	effect	van	deze	geïndividuali-
seerde toediening bestudeerd bij een groot aantal 

kinderen met ALL. Door deze manier van toedienen kan 
nu tot wel vijf keer minder asparaginase worden 
toegediend vergeleken met de vaste hoeveelheid die in 
het vorige behandelprotocol gegeven werd. Verder blijkt 
dat het middel sneller uitgescheiden wordt bij grotere 
patiënten, aan het begin van de behandeling en als er 
een infectie optreedt. Met deze gegevens kan de 
behandeling verder geoptimaliseerd worden.
Tegen de verwachting in blijkt de geïndividualiseerde 
toediening niet tot minder bijwerkingen te leiden. Wel 
kunnen door het meten van de asparaginase in het 
bloed de kinderen met 'stille inactivatie' er goed 
uitgepikt	worden.	Deze	kinderen	vormen	antistoffen	
tegen het middel waardoor de asparaginase afgebroken 
wordt, terwijl ze daarbij geen duidelijke allergische 
reactie vertonen. Deze patiënten kunnen vervolgens 
met een andere soort asparaginase behandeld worden, 
waardoor hun genezingskansen werden vergroot. 
Ook is onderzocht of het continu toedienen van 
asparaginase (zonder pauzes) tot minder bijwerkingen 
leidt. Dit onderzoek loopt momenteel nog, maar er is 
wel al aangetoond dat deze nieuwe doseringsvorm 
goed verdragen wordt in combinatie met het genees-
middel methotrexaat. Ook werd de werking van 
methotrexaat hierdoor niet beïnvloed. 

161 Bestuderen afwijkingen in subtypes 
 acute lymfatische leukemie geeft 
 aanwijzingen voor nieuwe medicijnen

CENTRUM: Erasmus MC
LOOPTIJD: tweeënhalf jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 166.476

Leukemie (bloedkanker) ontstaat door veranderingen in 
het DNA van bloedcellen. Deze veranderingen in het 
DNA zorgen dat bepaalde processen in de cel verstoord 
worden, waardoor zij zich als leukemiecellen gaan 
gedragen. Er zijn verschillende subtypes van acute 
lymfatische leukemie (ALL), die getypeerd worden door 
specifieke	DNA-veranderingen.	Deze	veranderingen	
worden dan ook gebruikt om de intensiteit van de 
behandeling te bepalen. De verschillende DNA-veran-
deringen in deze subtypes van leukemie kunnen echter 
ook de gevoeligheid van de leukemiecellen voor 
bepaalde medicijnen beïnvloeden.
In dit onderzoek is daarom gericht gezocht naar nieuwe 
behandelmethodes op basis van de DNA-afwijkingen. 
In de afgelopen jaren zijn van bijna vierhonderd 
kinderen met ALL gegevens verzameld over DNA-afwij-
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kingen en veranderingen in de cel. In deze studie zijn 
deze gegevens naast elkaar gelegd en uitvoerig 
bestudeerd. Voor verschillende DNA-afwijkingen is 
gekeken welke verandering dit in de cel veroorzaakt en 
of en hoe deze verandering met medicijnen aangepakt 
kan worden. 
Voor een aantal subtypes van ALL zijn in deze studie 
bestaande	medicijnen	gevonden	die	effectief	zouden	
kunnen zijn. Deze worden nu in het laboratorium 
getest. Daarnaast heeft dit onderzoek ook meer inzicht 
gegeven in de processen die in de verschillende 
subtypes van leukemiecellen ontregeld zijn. Deze 
nieuwe kennis over ALL geeft verdere aanknopings-
punten voor nieuw te ontwikkelen medicijnen. 

163 Effect ontvangen dosis 
 chemotherapie op overleving 
 osteosarcoompatiënten

CENTRUM: Leids Universitair Medisch Centrum
LOOPTIJD: drie jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 195.000

Bij de behandeling van osteosarcoom worden verschil-
lende combinaties van medicijnen gebruikt en verschilt 
de ontvangen dosis en duur van de behandeling tussen 
patiënten. Chemotherapeutische middelen zijn giftig 
en	daardoor	effectief	tegen	kankercellen,	hierdoor	
kunnen	ze	echter	ook	effect	hebben	op	gezonde	
lichaamscellen, waardoor ernstige bijwerkingen kunnen 
optreden. Als er te veel bijwerkingen optreden wordt de 
behandeling vaak aangepast, waardoor de dosis die de 
patiënt ontvangt vaak lager is dan de vooraf geplande 
dosis. Het is uiteraard belangrijk om te weten in welke 
mate	deze	aanpassing	van	de	dosis	een	effect	heeft	op	
de overlevingskansen. Dit is echter niet makkelijk te 
bepalen. Een giftige bijwerking zal namelijk invloed 
hebben	op	de	gegeven	dosis,	maar	ook	direct	effect	
hebben op de overlevingskans. 
In dit project zijn daarom uitgebreide wiskundige 
modellen opgezet die hier rekening mee houden. Deze 
modellen zijn vervolgens toegepast bij klinische onder-
zoeken met osteosarcoompatienten. Uit het onderzoek 
blijkt dat verschillen in de ontvangen dosis van chemo-
therapie leiden tot groepen patiënten die een verschil-
lende overlevingskans hebben. Met behulp van de 
ontwikkelde modellen is een groep osteosarcoompati-
enten	geïdentificeerd	die	een	beduidend	hogere	
driejaars overlevingskans hebben. De ontwikkelde 
modellen kunnen nu ingezet worden om voor individuele 

patiënten de relatie tussen overleving en chemothe-
rapie-dosering te onderzoeken en draagt daarmee bij 
aan de ontwikkeling van gepersonaliseerde behandeling. 
Deze modellen kunnen ook gebruikt worden bij klinische 
onderzoeken naar andere types van (kinder)kanker. 

175 optimale behandeling van 
 rhabdomyosarcoom, Ewing sarcoom
  en neuroblastoom

CENTRUM: Amsterdam UMC-AMC
LOOPTIJD: vier jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 304.935

Binnen dit project zijn vier verschillende deelprojecten 
uitgevoerd.
In het eerste deelproject is een nieuwe behandelstra-
tegie bij rhabdomyosarcoom in het hoofd-halsgebied 
onderzocht. Deze behandeling bestaat uit een combi-
natie van chemotherapie en inwendige bestraling. Deze 
behandeling bleek beduidend minder bijwerkingen te 
geven dan andere behandelingen, terwijl de kans op 
overleving gelijk bleef. Bovendien bleek deze behande-
ling	effectief	voor	patiënten	waarbij	de	tumor	was	
teruggekeerd en die al eerder bestraald waren. Tot nu 
toe waren er voor deze patiënten geen opties met 
bestraling mogelijk. 
In het tweede deelproject is gekeken naar de psycho-
sociale gevolgen van de behandeling van een rhabdo-
myosarcoom in het hoofd-halsgebied. De studie liet 
zien dat in het algemeen de kwaliteit van leven van 
overlevenden vergelijkbaar is met andere kinderen, 
ondanks het feit dat overlevenden vaak bijwerkingen 
van hun behandeling ervaren. Wel gaven overlevenden 
aan vaak een negatieve beleving van hun uiterlijk te 
ervaren. Het is daarom belangrijk dit gericht te toetsen 
met	vragenlijsten	die	specifiek	hiernaar	kijken	om	
gepaste zorg te kunnen aanbieden.
In het derde deelproject is behandeling van hals-hoofd 
Ewing-sarcoom met bestraling en operatie vergeleken. 
Uit deze studie is naar voren gekomen dat behandeling 
met	bestraling	en	operatie	even	effectief	is.	Deze	
bevindingen zullen in de nieuwe behandelprotocollen 
voor Ewing-sarcoom worden ingebouwd.
In het vierde deelproject is bekeken of een bepaald 
scoringssysteem voor de toestand van neuroblastoom-
patiënten, een goede indicatie geeft voor de te volgen 
behandeling. Er is aangetoond dat de score inderdaad 
een goede ondersteuning is bij het bepalen van de 
behandelstrategie. 
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190 Optimale voorbereiding 
 stamceltransplantatie

CENTRUM: UMC Utrecht
LOOPTIJD: twee jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 256.459

Stamceltransplantaties vormen vaak een laatste 
behandeloptie bij kinderen met kanker. Helaas is ook 
met deze behandeling het overlevingspercentage na 
drie	jaar	slechts	rond	50%.	De	behoefte	om	de	effecti-
viteit en veiligheid van deze behandeling te verbeteren, 
is dus zeer groot. Bij stamceltransplantatie wordt het 
zieke afweersysteem van de patiënt vervangen door 
getransplanteerde stamcellen die zich ontwikkelen tot 
een nieuw immuunsysteem. Als voorbereiding op een 
stamceltransplantatie worden diverse medicijnen 
toegediend om het immuunsysteem van de patiënt uit 
te schakelen en ruimte te maken voor de nieuwe 
stamcellen. Er is (inter)nationaal een grote verschei-
denheid aan methodes die gebruikt wordt voor deze 
voorbereiding. 
Onderzoekers van het UMC Utrecht zijn sinds enkele 
jaren bezig de optimale methode voor deze voorberei-
ding te bepalen. Zij gebruiken hiervoor een combinatie 
van de middelen Busulfan en Fludarabine. Eerder lieten 
zij zien dat de hoeveelheid Busulfan die uiteindelijk in 
het bloed terechtkomt sterk kan verschillen tussen de 
patiënten. Om deze reden wordt de dosis Busulfan nu 
aangepast bij iedere individuele patiënt, wat de 
overleving na transplantatie sterk verbetert. 
In het huidige onderzoek is de optimale hoeveelheid 
van Fludarabine in het bloed bepaald. De onderzoekers 
vonden dat bij kinderen met een slechtere nierfunctie 
meer Fludarabine in het bloed terechtkomt. Bovendien 
bleek een hogere concentratie Fludarabine te zorgen 
voor een beduidend kleinere kans op overleving. De 
onderzoekers stelden ook de optimale concentratie van 
Fludarabine vast. Door bij elke patiënt de concentratie 
Busulfan en Fludarabine te meten en de toediening 
daarop aan te passen, kan elke patiënt optimaal 
behandeld worden. 

239 Spelen virussen een rol bij het 
 ontstaan van Diffuus intrinsiek 
 ponsglioom (DIPG)?

CENTRUM: Amsterdam UMC-VUmc
LOOPTIJD: één jaar en drie maanden
BIJDRAGE KIKA:  € 96.036

Diffuus	intrinsiek	ponsglioom	(DIPG)	is	een	zeer	
agressieve tumor in de hersenstam die bijna alleen 
voorkomt bij kinderen. Hoewel DIPG de meest dodelijke 
vorm van kinderkanker is, weten we nog maar weinig 
over deze ziekte. 
In dit project is onderzocht of virussen een rol kunnen 
spelen bij het ontstaan van DIPG. Met verschillende 
technieken is gezocht of er sporen van virussen te 
vinden waren in tumormateriaal van DIPG-patiënten. 
Hieruit zijn nog geen eenduidige aanwijzingen 
gevonden dat virussen inderdaad een rol kunnen 
spelen bij het ontstaan van DIPG. Dit zal met andere 
technieken nog verder onderzocht worden. De tech-
nieken die in dit project zijn gebruikt, hebben wel veel 
andere nieuwe informatie over DIPG-tumoren opgele-
verd. Zo is het DNA van DIPG-tumoren volledig bestu-
deerd en is gekeken welke eiwitten DIPG-tumoren 
uitscheiden. Deze informatie zal verder bestudeerd 
worden om nieuwe belangrijke informatie over deze 
tumoren te achterhalen. 

252 Ontwikkelen van nieuwe therapieën 
 voor acute lymfatische leukemie

CENTRUM: Amsterdam UMC-AMC
LOOPTIJD: anderhalf jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 98.484

Acute lymfatische leukemie (ALL) is de meest voorko-
mende vorm van kinderkanker. Hoewel de prognose in 
het algemeen gunstig is, zijn er ook subtypes van ALL 
waarbij de overlevingskans helaas lager is, zoals 
BCR-ABL ALL. Bij deze patiënten is het ABL-eiwit 
overactief. Gelukkig is dankzij de ontwikkeling van 
medicijnen	die	het	ABL-eiwit	specifiek	aanpakken	de	
overlevingskans de laatste jaren sterk toegenomen. De 
kankercellen kunnen echter na verloop van tijd onge-
voelig worden voor deze medicijnen. Eerdere studies 
hebben laten zien dat patiënten waarbij de leukemie-
cellen snel en sterk afnemen tijdens de behandeling, 
het minste kans hebben ongevoeligheid te ontwikkelen. 
In deze studie is daarom gekeken of combinatie met 
een nieuw medicijn kan zorgen voor snellere afname 
van de leukemiecellen. Daarnaast is onderzocht hoe de 
ongevoeligheid kan ontstaan, zodat deze ook beter 
aangepakt kan worden.
De onderzoekers hebben in het laboratorium laten zien 
dat een combinatie van het nieuwe experimentele 
medicijn Pevonedistat de werking van ABL-remmer 
Imatinib versterkt. Zij vonden dat deze combinatie van 
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medicijnen de BCR-ABL-leukemiecellen doodt door 
ernstige DNA-schade te veroorzaken. Na verloop van 
tijd werden de leukemiecellen in het laboratorium echter 
ook voor deze combinatie ongevoelig. Dit bleek te 
worden veroorzaakt door het BCL6 eiwit, dat zeer actief 
werd in de behandelde ALL-cellen. Uitschakelen van dit 
eiwit zorgde ervoor dat de ALL-cellen nog gevoeliger 
werden voor de combinatie van Imatinib en Pevone-
distat. Deze combinatie van medicijnen en het remmen 
van BCL6 zal in vervolgonderzoek verder getest worden. 

253 Behandeling teruggekeerde 
 wekedelentumoren met combinatie 
 van bestraling en lokale verwarming

CENTRUM: Amsterdam UMC-AMC
LOOPTIJD: één jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 78.762

Bij kinderen die behandeld zijn voor wekedelentumoren, 
keert de tumor soms terug. De behandelmogelijkheden 
zijn dan beperkt. Er is vaak al bestraling gegeven en 
opnieuw bestralen met een hoge dosis geeft een groot 
risico op ernstige bijwerkingen. 
In deze studie is gekeken of een combinatie van een 
lage bestralingsdosis met verwarming van het tumor-
gebied een behandelingsoptie voor deze patiënten kan 
zijn. Hierbij wordt de tumor en de omgeving lokaal 
verwarmd	tot	41-43°C	om	het	effect	van	bestraling	te	
versterken. Het voordeel van deze lokale verwarming is 
dat	het	effect	van	de	bestraling	voornamelijk	in	de	
tumor wordt versterkt, waardoor er nauwelijks bijwer-
kingen zijn. Deze techniek wordt al succesvol ingezet 
bij de behandeling van sommige tumorsoorten bij 
volwassenen. Bij kinderen wordt dit pas in één centrum 
in de wereld (in Duitsland) toegepast.
Met behulp van computermodellen is berekend wat het 
effect	van	een	behandeling	met	lage	stralingsdosis	en	
verwarming zou zijn. De studie liet zien dat deze 
techniek bij bepaalde vormen van wekedelentumoren 
eenzelfde	effect	geeft	op	de	tumor	als	een	hoge	
bestralingsdosis terwijl het gezonde weefsel gespaard 
blijft. Zo kan dus de tumor uitgeschakeld worden terwijl 
de bijwerkingen worden beperkt. In de nabije toekomst 
zal deze techniek echt in de kliniek bij kinderen toege-
past gaan worden.
Voor kinderen met neuroblastoom of Wilms tumor bleek 
deze therapie helaas geen optie. Lokale verwarming gaf 
daarbij een te groot risico op bijwerkingen door 
verwarming van de ruggengraat. 
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STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ

BALANS

31 december 2018 31 december 2017

€ € € €

ACTIVA

Immateriele vaste activa  31.438  53.750 

Materiële vaste activa  103.303  66.583 

Financiële vaste activa  39.317  1.243.067 

Voorraden  77.205  89.244 

Vorderingenen en overlopende activa  2.767.984  4.661.807 

Effecten  14.956  16.681 

Liquide middelen  35.918.652  34.520.384 

 38.778.798  39.288.116 

Totaal activa  38.952.856  40.651.517 

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve  3.000.000  3.000.000 

Bestemmingsreserve toekomstig  
wetenschappelijk onderzoek  6.000.000  6.000.000 

Bestemmingsreserve Prinses Máxima Centrum  2.500.000  2.500.000 

Bestemmingsreserve CORE Funding  14.283.783  11.400.616 

 25.783.783  22.900.616 

Langlopende schulden  6.112.801  8.329.819 

Kortlopende schulden  7.056.272  9.421.080 

Totaal Passiva  38.952.856  40.651.515 
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STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroot Begroot

2018 2018 2017 2019*

€ € € €

BATEN

Baten van particulieren 19.610.146 0 18.814.746 0

Baten van bedrijven 2.432.378 0 2.266.631 0

Baten van loterijorganisaties 1.011.600 0 1.074.446 0

Baten van andere organisaties zonder winststreven 3.400.589 0 3.558.599 0

SOM VAN DE VERWORVEN BATEN 26.454.713 0 25.714.421 0

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 133.378 0 101.611 0

SOM VAN DE BATEN 26.588.091 27.650.000 25.816.032 28.200.000

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Wetenschappelijk onderzoek 5.296.526 11.015.833 4.426.644 11.129.257

Corefunding Prinses Máxima Centrum 8.656.000 10.000.000 8.844.000 10.000.000

Prinses Máxima Centrum overige bijdragen 2.606.220

Voorlichting 828.567 568.522 664.012 718.339

17.387.313 21.584.355 13.934.656 21.847.596

Wervingskosten 6.092.135 5.868.220 6.401.335 6.081.837

Kosten beheer en administratie 178.331 197.425 171.725 185.567

SOM VAN DE LASTEN 23.657.779 27.650.000 20.507.716 28.115.000

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 2.930.312 0 5.308.316 85.000

Saldo	financiële	baten	en	lasten -47.145 0 8.263 -85.000

SALDO DER BATEN EN LASTEN 2.883.167 0 5.316.579 0

Toevoeging/onttrekking aan:

Continuiteitsreserve 0 0 0 0

Bestemmingsreserve toekomstig wetenschappelijk  
onderzoek 0 0 0 0

Bestemmingsreserve Prinses Máxima Centrum 0 0 1.322.649 0

Bestemmingsreserve CORE Funding 2.883.167 0 3.993.930 0

2.883.167 0 5.316.579 0

*  Op de begroting 2019 is geen accountantscontrole toegepast.
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KASSTROOMOVERZICHT

Onderstaand volgt een kasstroomoverzicht

2018 2017

€ €

Kasstroom uit activiteiten

Saldo der baten en lasten boekjaar 2.883.167 5.316.579

Aanpassing resultaat naar netto kasstroom  
van operationale activiteiten:

Mutatie voorraden 12.039 48.408

Mutatie vorderingen en overlopende activa 1.893.823 -1.653.857

Mutatie kortlopende verplichtingen -2.364.807 -23.550.564

Afschrijving op immateriële vaste activa 22.312 34.456

Afschrijving op materiële vaste activa 32.276 30.016

Mutatie langlopende verplichtingen -2.217.018 1.514.305

Netto kasstroom operationele activiteiten -2.621.376 -23.577.236

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa 0 -33.835

Investeringen materiële vaste activa -76.053 -52.324

Desinvesteringen materiële vaste activa 7.055 6.897

Mutatie	effecten 1.725 1.619

Mutatie	in	de	financiele	vaste	activa 1.203.750 3.750

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.136.477 -73.893

1.398.268 -18.334.551

Liquide middelen per 1 januari 34.520.384 52.854.935

Liquide middelen per 31 december 35.918.652 34.520.384

1.398.268 -18.334.551

Tegenover de liquide middelen ultimo 2018 ten bedrage van € 35,9 mln staan € 12,6 mln verplichtingen uit  
onderzoeksprojecten.
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ALGEMENE GRONDSLAGEN
ACTIVITEITEN
De Stichting heeft tot doel:
-  het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek 

en andere activiteiten op het gebied van kinder-
kanker, gericht op minder pijn, strijd, meer genezing 
en kwaliteit;

-  het ondersteunen van de kinderoncologie;
-  het geven van voorlichting op het gebied van kinder-

kanker, teneinde bewustwording en, voor zover 
ondersteunend, attitude- en gedragsverandering bij 
kinderen en volwassenen te bewerkstelligen.

SCHATTINGEN
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het 
opstellen van de jaarrekening vormt het Bestuur van 
Kika zich verschillende oordelen en schattingen die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 
opgenomen bedragen. De daadwerkelijke uitkomsten 
kunnen afwijken van deze schattingen.

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 “Fondsenwer-
vende organisaties". 

VERGELIJKING VOORGAAND JAAR
De gehanteerde grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 

VREEMDE VALUTA
Functionele valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de 
functionele als de presentatievaluta.

Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslag-
periode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers 
op transactiedatum. 

Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden 
omgerekend in de functionele valuta tegen de koers  
per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening 
voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of 
ten laste van de staat van baten en lasten, tenzij hedge 
accounting wordt toegepast.

Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs 
worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactie-
datum.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING 
VAN ACTIVA EN PASSIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen. 
Bij de berekening van de afschrijving nemen we de 
geraamde economische levensduur van de desbetref-
fende activa in acht. Er wordt rekening gehouden met 
bijzondere waardeverminderingen.

MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrij-
gingsprijzen onder aftrek van daarop gebaseerde 
lineaire afschrijvingen en bijzondere waardeverminde-
ringen. Bij de berekening van de afschrijving nemen we 
de geraamde economische levensduur van de desbe-
treffende	activa	in	acht.	Onder	de	toelichting	‘materiële	
vaste activa’ is een tabel opgenomen met de geraamde 
economische levensduur voor de verschillende activa 
groepen.

FINANCIELE VASTE ACTIVA
De	onder	financiële	vaste	activa	opgenomen	overige	
vorderingen omvatten verstrekte leningen die tot het 
einde van de looptijd zullen worden aangehouden. 
Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen 
reële waarde. Vervolgens worden deze leningen 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering 
gebracht op de winst-en-verliesrekening.

VOORRADEN
De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrij-
gingsprijs of lagere opbrengstwaarde. De opbrengst-
waarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van 
direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van 
de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden.
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VORDERINGEN
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamorti-
seerde kostprijs onder aftrek van een eventuele 
voorziening wegens oninbaarheid op basis van een 
individuele beoordeling van de vorderingen.

EFFECTEN
Effecten	die	geen	onderdeel	zijn	van	de	handelsporte-
feuille worden gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs. Indien de reële waarde van een dergelijk 
individueel	effect	onder	de	(geamortiseerde)	kostprijs	
komt, wordt de waardevermindering direct in de staat 
van baten en lasten verwerkt

LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen 
onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlo-
pende schulden. Liquide middelen worden gewaar-
deerd tegen nominale waarde.

RESERVES EN FONDSEN
Binnen de reserves en fondsen wordt onderscheid 
gemaakt tussen de Continuïteitsreserve, bestem-
mingsreserves en bestemmingsfondsen.

De continuïteitsreserve dient als waarborg van de 
continuïteit van Kika, mocht de organisatie door 
omstandigheden te maken krijgen met een onvoor-
ziene terugval in inkomsten en/of onvoorziene stijging 
van kosten.

De bestemmingsreserve is bestemd voor besteding aan 
toekomstig wetenschappelijk onderzoek, en wordt 
bepaald door de Raad van Bestuur. Indien een verplich-
ting	wordt	aangegaan	voor	de	financiering	van	weten-
schappelijk onderzoek wordt door Kika een verplichting 
opgenomen.

Daarnaast is er een bestemmingsreserve voor het 
Prinses Máxima Centrum voor de bouw van de 4e etage.

De	bestemmingsfondsen	betreffen	giften	met	een	door	
derden bepaalde gerichte doelstelling (‘geoormerkte 
giften’).

AANWENDING VAN BESTEMMINGSRESERVES EN 
BESTEMMINGSFONDSEN 
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves 
en bestemmingsfondsen worden in de Staat van Baten 
en Lasten verantwoord en via de resultaatbestemming 
ten	laste	van	de	betreffende	reserve	gebracht.	 
Wijzigingen in de beperking van de bestemming van 
reserves welke door de daartoe bevoegde organen  
of instanties worden aangebracht, worden als overige 
mutatie binnen de reserves en fondsen verwerkt.

LANGLOPENDE EN KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde. De kortlopende schulden hebben  
een looptijd korter dan één jaar.
De	Langlopende	schulden	betreffen	aangegane	
verplichtingen voor wetenschappelijk onderzoek met 
een looptijd langer dan één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Het resultaat is bepaald door het verschil tussen de 
baten en alle hiermee verbonden kosten en andere  
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inacht-
neming van de hiervoor vermelde waarderingsgrond-
slagen.

BATEN
De baten zijn onderverdeeld in de volgende catego-
rieën:

Baten van particulieren
De baten van particilieren bestaan uit nalatenschappen, 
donaties en giften en overige baten van particulieren 
(waaronder eigen acties).

Baten uit nalatenschappen worden toegerekend aan 
het boekjaar voor zover deze bekend worden tot op  
het moment van opstellen van de jaarrekening en de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
Voorschotten worden verantwoord in het jaar waarin  
ze zijn ontvangen.

Baten uit donaties, giften en overige baten van 
particulieren worden toegerekend aan het boekjaar 
waarin zij zijn ontvangen.
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Baten van bedrijven
Baten uit donaties, giften en overige baten van 
bedrijven worden toegerekend aan het boekjaar waarin 
zij zijn ontvangen.

Baten van loterijorganisaties
De baten van loterijorganisaties worden toegerekend 
aan het jaar waarin de loterij is gehouden.

Baten van andere organisaties zonder 
winstsstreven
De baten van andere organisaties zonder winststreven 
betreffen	baten	uit	georganiseerde	acties	voor	Kika.	
Deze worden toegerekend aan het jaar waarin de actie 
heeft plaatsgevonden.

Baten als tegenprestatie voor de levering van 
producten en/of diensten
Baten uit verkoop van goederen worden, onder aftrek 
van de kortprijs van de goederen, verantwoord in het 
jaar waarin de goederen zijn verkocht.

LASTEN 
Lasten worden bepaald met inachtneming van de 
grondslagen van waardering en toegerekend aan het 
jaar waarop deze betrekking hebben.

BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
De bestedingen aan de doelstelling worden ten laste 
gebracht van het jaar waarin het onderzoekspro-
gramma is goedgekeurd door de Wetenschappelijke 
Raad. Bij meerjarige onderzoeksprojecten wordt een 
deel van de verplichting als langlopende verplichting 
verantwoord op de balans.

WERVINGSKOSTEN
Alle kosten van activiteiten, die ten doel hebbenparti-
culieren, bedrijven, loterijorganisaties, overheden en 
andere (fondsenwervende) organisaties te bewegen 
geld te geven voor één of meer van de doelstellingen, 
worden aangemerkt als wervingskosten.

De	kosten	voor	acties	en	bewustwording	betreffen	ook	
kosten besteed aan doelstelling. Regelmatig is er 
sprake van gemengde activiteiten: voorlichting én 
werving In die gevallen wordt een verdeelsleutel 
gehanteerd op basis van de geplande tijdsinvestering 
in beide activiteiten. De kosten van de eigen organisatie 

(personeelskosten en overige organisatiekosten) 
worden, voor zover deze niet direct kunnen worden 
toegerekend aan de wervingskosten en bestedingen 
aan de doelstelling, toegerekend op basis van verdeel-
sleutels. Dit houdt in dat de personeelskosten worden 
toegerekend op basis van aan de activiteiten bestede 
tijd per functie. De toerekening van de indirecte kosten 
vindt plaats naar rato van de uitkomsten van de 
verdeling van de personeelskosten. Zie hiervoor de ook 
de	specificatie	‘toelichting	lastenverdeling’.

PERSONEELSBELONINGEN
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond 
van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan 
werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 
 
KOSTEN BEHEER- EN ADMINISTRATIE 
Onder de lasten van beheer en administratie zijn de 
kosten opgenomen die verband houden met de interne 
controle en administratie, die niet kunnen worden 
toegerekend aan een van de doelstellingen. De wijze 
van verdeling van deze lasten is opgenomen in de 
toelichting lastenverdeling. 
 
KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de 
indirecte methode.  
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TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA 
Immateriële vaste activa 
Het verloop van de immateriële vaste activa in 2018 is als volgt:  

Totaal Software &  
website applicaties

Stand begin boekjaar

Aanschafwaarde 138.810 138.810

Cum. Afschrijvingen t/m 2017 85.060 85.060

Boekwaarde 53.750 53.750

Mutaties in boekjaar

Investeringen 0 0

Desinvestering 0 0

Afschrijvingen 22.312 22.312

-22.312 -22.312

Stand ultimo boekjaar

Aanschafwaarde 138.810 138.810

Cum. afschrijvingen t/m 2018 107.372 107.372

Boekwaarde 31.438 31.438

Afschrijvingspercentage  33% 
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Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in 2018 is als volgt:

Totaal
Inventaris

en 
computers

Verbouwing Transport 
middelen

Actie  
materialen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Stand begin boekjaar

Aanschafwaarde 223.638 81.217 41.104 36.353 64.964

Cum. Afschrijvingen t/m 2017 157.055 61.363 39.512 5.127 51.053

Boekwaarde 66.583 19.854 1.592 31.226 13.911

Mutaties in boekjaar

Investeringen 76.053 32.804 33.880 9.369

Desinvestering aanschafwaarde 11.453 11.453

Desinvestering cumulatieve afschrijving 4.396

Afschrijvingen 32.276 12.976 1.592 9.140 8.568

39.904 19.828 1.592 17.683 801

Stand ultimo boekjaar

Aanschafwaarde 288.238 114.021 41.104 58.780 74.333

Cum. afschrijvingen t/m 2018 184.935 74.339 41.104 9.871 59.621

Boekwaarde 103.303 39.682 0 48.909 14.712

Afschrijvingspercentage  20% - 33%  33%  20%  33% 

Totaal Lening u/g Prinses 
Máxima Centrum

Overige  
leningen u/g

Financiële vaste activa

Stand begin boekjaar 1.243.067 1.200.000 43.067

Aflossing/kwijtschelding -1.203.750 -1.200.000 -3.750

Boekwaarde einde boekjaar  39.317  -    39.317 

De uitgegeven lening aan het Prinses Máxima Centrum groot € 1.200.000 is in 2018 kwijtgescholden ten laste van 
het resultaat. 
De rente die over deze lening bedroeg 4% per jaar.

De overige leningen u/g betreft een lening die is aangegaan per 1 mei 2005 tot 1 mei 2030. Op de lening wordt een 
rente van 5 % ontvangen. Jaarlijks wordt € 3.750 afgelost.
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VLOTTENDE ACTIVA

31 december 2018 31 december 2017

Voorraden verkoopartikelen  77.205  89.244 

31 december 2018 31 december 2017

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Overige vorderingen

Debiteuren  122.283  31.141 

Vooruitbetaalde kosten  153.732  1.350.324 

Te	ontvangen	rente	en	aflossing	lening	u/g  3.750  4.950 

Te ontvangen rente  36.642  74.356 

Te ontvangen baten  2.425.512  3.190.013 

Overige vorderingen  26.066  11.023 

 2.767.984  4.661.807 

31 december 2018 31 december 2017

De te ontvangen baten bestaan uit de volgende posten:

Te ontvangen uit nalatenschappen  2.013.421  2.797.466 

Te ontvangen Vriendenloterij  237.272  283.093 

Te ontvangen Emolife inzake Lot of Happiness  109.125  - 

Overige vorderingen  65.695  109.455 

 2.425.512  3.190.013 

31 december 2018 31 december 2017

Effecten

Vastrentende waarden  14.956  16.681 

 14.956  16.681 

LIQUIDE MIDDELEN

Kas  6.307  7.880 

ING  10.317.902  13.351.889 

Rabobank  6.130.729  8.675.884 

ABN AMRO Mees Pierson c.q. ABN AMRO  10.242.665  3.267.573 

ASN Bank  2.004.070  2.000.000 

Van Lanschot  7.216.978  7.217.157 

 35.918.652  34.520.384 

De saldi op de bankrekeningen is direct opeisbaar m.u.v. de dekkingsrekening t.b.v. de bankgarantie € 13.125.
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RESERVES EN FONDSEN

31 december 2018 31 december 2017

Reserves

Continuïteitsreserve

Stand begin boekjaar  3.000.000  3.000.000 

Mutatie  -    -   

Stand einde boekjaar  3.000.000  3.000.000 

De continuïteitsreserve is de bestemming van het vermogen om de continuïteit  van de Stichting te kunnen 
garanderen. Hiervoor is door het bestuur een deel van het vermogen bestemd met een maximum van 150% van de 
begrote jaarlijkse kosten werkorganisatie voor het volgende boekjaar. 

31 december 2018 31 december 2017

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Bestemmingsreserve toekomstig  
wetenschappelijk onderzoek

Stand begin boekjaar 6.000.000 6.000.000

Onttrekking -5.007.557 -4.055.000

Toevoeging 5.007.557 4.055.000

Stand einde boekjaar 6.000.000 6.000.000

31 december 2018 31 december 2017

Bestemmingsreserve Prinses Máxima Centrum

Stand begin boekjaar 2.500.000 1.177.351

Onttrekking 0 0

Toevoeging 0 1.322.649

Stand einde boekjaar 2.500.000 2.500.000

31 december 2018 31 december 2017

Bestemmingsreserve CORE Funding

Stand begin boekjaar 11.400.616 7.406.691

Onttrekking -8.656.000 -8.844.000

Toevoeging 11.539.167 12.837.925

Stand einde boekjaar 14.283.783 11.400.616
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LANGLOPENDE SCHULDEN
Toegekende onderzoeksprojecten

Verplichting  
01-01-2018

Goedge-
keurde  

projecten 
2018

Betaald  
in 2018

Vrijval  
in 2018

Restant 
verplichting 
31-12-2018

Erasmus MC + Sophia te Rotterdam  203.514 180.370 14.112  9.032 

Koningin Beatrix Kinderkliniek - UMC 
Groningen  66.663 0  66.663 

Willem-Alexander Kinder- en  
Jeugdcentrum Leiden - LUMC  1.066.033 141.821  924.212 

Vu Medisch Centrum Amsterdam  1.220.995 336.462 473.228  1.084.229 

Wilhelmina Kinderziekenhuis - UMC Utrecht  475.797 1.055.701 266.693  1.264.805 

UMC St Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen  177.673 646.585 291.100  533.158 

Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam  1.247.943 539.835 110.167  597.941 

Samenwerkingsprojecten  
(tussen 7 centra, SKION)  200.291 6.382  193.909 

Prinses Máxima Centrum voor  
Kinderoncologie  7.250.093 3.093.088 2.453.963  7.889.218 

Draag je steentje bij  260  260 

Realisatie researchcentrum/inrichting 
Prinses Máxima Centrum  2.561.329 2.561.329 0 

 14.470.591  5.131.836  6.914.721  124.279  12.563.427 

Te betalen in komend boekjaar  6.140.772  6.450.626 

Langlopende verplichting  8.329.819  5.131.836  6.914.721  124.279  6.112.801 

Voor een volledig inzicht in de projectverplichtingen is in bovenstaand projectoverzicht het totaal van lang en 
kortlopende verplichtingen gezamenlijk weergegeven. Verplichtingen waarvan de betalingen in het komende 
boekjaar zullen plaatsvinden, zijn vervolgens als kortlopende verplichting opgenomen.
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KORTLOPENDE SCHULDEN

31 december 2018 31 december 2017

Crediteuren  320.330  780.242 

Nog te betalen kosten  197.700  81.937 

Nog te betalen onderzoeksprojecten  6.450.626  6.140.772 

Nog te betalen CORE-funding  -    2.344.000 

Omzetbelasting  19.439  9.129 

Vooruitontvangen bedragen  1.273  20.000 

Reservering vakantiedagen  66.904  45.000 

 7.056.272  9.421.080 

Onder de crediteuren zijn een aantal facturen van onderzoeksinstellingen opgenomen welke ultimo boekjaar zijn 
ontvangen. In het overzicht van de toegekende onderzoeksprojecten onder de langlopende schulden zijn deze 
bedragen opgenomen als 'betaalde projecten'.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN.
Huurverplichting
Inzake de huur van het pand aan de  Groen van Prinstererlaan 99, te Amstelveen is er een bankgarantie afgegeven 
€ 13.125. Met ingang van 1 september 2014 is het huurcontract verlengd voor 5 jaar. De huurverplichting bedraagt 
€ 52.500	per	jaar.

Garantstelling
Kika heeft zich garant gesteld voor de afbouw van de 4e etage van het PMC. Voor zowel 2018 als 2019 betreft dit 
€ 2,5	miljoen.	In	de	bestemmingsreserve	Prinses	Maxima	Centrum	is	een	bedrag	van	€	2.5	miljoen	gereserveerd.	
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk 
2018

Begroot
2018

Werkelijk 
2017

Begroot
2019*

€ € € €

BATEN

Baten van particulieren

Nalatenschappen  3.499.203  -    3.682.797  -   

Donaties, giften en Kika acties  16.110.943  -    15.131.949  -   

 19.610.146  -    18.814.746  -   

De	overige	baten	van	particulieren	betreffen	o.a.	de	Kunstveiling,	Golfdag,	Avond4Daagse	en	de	Dam-tot-Damloop.	

Baten van bedrijven

Donaties, giften en Kika acties  2.432.378  -    2.266.631  -   

 2.432.378  -    2.266.631  -   

De	overige	baten	van	bedrijven	betreffen	o.a.	de	Kunstveiling,	Golfdag,	Avond4Daagse	en	de	Dam-tot-Damloop.

Baten van loterijorganisaties

Lot of Happiness 129.125  -    -    -   

Vriendenloterij  882.475  -    1.074.446  -   

 1.011.600  -    1.074.446  -   

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Donaties en giften 1.482.649  1.427.957 

KiKa evenementen  1.917.940  -    2.130.642  -   

 3.400.589  -    3.558.599  -   

KiKa	acties	betreffen	voornamelijk	Run	for	KiKa,	Giro	di	KiKa	en	Run	for	Kika	Estafette	en	Marathon.

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten

Verkoop artikelen netto omzet  304.475  -    306.115  -   

Verkoop artikelen kostprijs  171.097  -    204.505  -   

Verkoop artikelen bruto winst  133.378  -    101.611  -   

Som van de baten  26.588.091  27.650.000  25.816.032  28.200.000 

De gerealiseerde totale baten ten opzichte van voorgaand jaar zijn toegenomen door met name hogere bijdragen 
van particulieren. De totale baten bleven achter ten opzichte van de begroting. 
   
* Op de begroting 2019 is geen accountantscontrole toegepast.
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LASTEN
Besteed aan doelstelling

Werkelijk 
2018

Begroot
2018

Werkelijk 
2017

Begroot
2019*

€ € € €

Toegekende projecten

Erasmus MC + Sophia te Rotterdam -14.112 -222.733

UMCG te Groningen 0 0

Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden - LUMC 0 687.855

Vu Medisch Centrum Adam 336.462 243.956

Wilhelmina Ziekenhuis Utrecht 1.055.701 0

UMC St Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen 646.585 99.567

Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam -110.167 562.489

Samenwerkingsprojecten (7 centra, SKION) 0 -218.710

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie 3.093.088 2.903.177

Draag je steentje bij 0 0

Realisatie researchcentrum/inrichting Prinses Máxima Centrum 0 0

Som van de aangegane verplichtingen onderzoeksprojecten 5.007.557 4.055.601

Core Funding Prinses Máxima Centrum 8.656.000 8.844.000

Extra bijdragen Prinses Máxima Centrum 2.606.220

Kosten onderzoek 60.825 175.948

Kosten voorlichting 21.693 13.915

16.352.295 20.504.949 13.089.464 21.847.596

Met het Prinses Máxima Centrum is een overeenkomst aangegaan voor CORE Funding voor de inrichting van het 
onderzoekslaboratorium. Voor 2018 is € 10.000.000 toegezegd onder de voorwaarde van de beschikbaarheid van 
financiele	middelen	bij	Kika	en	de	voortgang	van	de	bestedingen	bij	het	Prinses	Máxima	Centrum.	Over	2018	is	een	
bedrag van € 9.878.220 besteed aan Core Funding, inclusief nabetaling over 2017. 

Werkelijk 
2018

Begroot
2018

Werkelijk 
2017

Begroot
2019*

€ € € €

Publiciteits- en communicatiekosten

Kosten databasebeheer en management  54.477  43.035  51.096  44.800 

Kosten drukwerk, porto, adressenbestand  239.413  226.000  275.123  142.200 

Marketingkosten derden  5.167.041  5.040.000  5.338.616  4.943.000 

Kosten KiKa acties  105.710  259.100  192.734  265.000 

Kosten vrijwilligers/communicatie 5.723 20.000 9.554 7.500

Overige communicatie/fondsenwervingkosten  77.330  12.000  125.507  97.500 

 5.649.694  5.600.135  5.992.630  5.500.000 
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Personeelskosten

Werkelijk 
2018

Begroot
2018

Werkelijk 
2017

Begroot
2019*

€ € € €

Brutoloon 974.557 810.470 806.494 971.500

Sociale lasten 193.934 159.060 155.144 217.000

Pensioenpremies 90.349 88.575 77.311 94.200

Overige personeelskosten 45.005 62.456 46.775 10.300

Ontvangen ziekengeld -32.358 0 -36.529 -2.000

1.271.487 1.120.561 1.049.195 1.291.000

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. KiKa volgt de VFI richtlijn voor de bezoldiging van de directie.

Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2018 waren er gemiddeld 16,6 fte werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband 
(2017: 14,6 fte). In totaal waren 21 werknemers in dienst per einde 2018.      
 

Bezoldiging directie Kika 2018 2017

Algemeen Algemeen

Functie directeur directeur

Dienstverband Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd

Werkzaam Gehele boekjaar Gehele boekjaar

Uren per werkweek 36 uur 36 uur

Parttime percentage 100% 100%

Bezoldiging in euro's

Jaarinkomen:

Bruto loon/salaris 112.404 106.990 

Vakantiegeld 8.840 8.461 

Eindejaarsuitkering 9.094 8.916 

Extra vergoeding 6.500 6.500 

136.838 133.454 

Belastbare vergoedingen / bijtellingen -   -   

Pensioenlasten 26.189 24.909 

Overige beloningen op termijn -   -   

Uitkeringen beëindiging dienstverband - - 

26.189 24.909 

* Op de begroting 2019 is geen accountantscontrole toegepast.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk 
2018

Begroot
2018

Werkelijk 
2017

Begroot
2019*

€ € € €

Huisvestingskosten  75.628  77.000  68.358  80.000 

Auto- en andere vervoerskosten  14.266  -    12.613  -   

Kantoor- en algemene kosten

Kantoorbenodigdheden  7.348 8.340  3.935 7.500 

Representatiekosten  10.105  -    16.492  -   

Kantoorkosten  96.528 143.435  98.590 148.395 

Bestuur c.q. bestuur- en secretariaatskosten  2.419  -    3.482  -   

Accountants-, administratie-, notaris- en advieskosten  122.723 104.700  98.394 113.105 

Overige algemene kosten  10.592 32.500 10.093 29.000

 249.715  288.975  230.986  298.000 

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten (na afrek boekwinst desinvesteringen)  44.696  58.380  64.472  54.000 

Totale lasten  23.657.781  27.650.000  20.507.718  29.070.596 

SALDO DER FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Financiële baten

Bankrente 36.818 65.844 40.000

Rente leningen u/g 24.000 50.153

Koersresultaat	effecten -416 -1.619

60.402 114.378 40.000

Financiële lasten

Bankkosten -107.547 -106.115 125.000

-47.145 8.263 -85.000
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VERDELING LASTEN TEN OPZICHTE VAN DE OPBRENGSTEN

Werkelijk 
2018

Begroot
2018

Werkelijk 
2017

Begroot
2019*

€ € € €

Wervingskosten

Personeelskosten  436.069  421.196  409.058 531.376 

Overige kosten  5.656.066  5.447.024  5.992.277 5.550.461 

Totale wervingskosten  6.092.135  5.868.220  6.401.335 6.081.837 

Baten (excl. baten met als tegenprestatie  
de levering van producten)  26.454.713  27.650.000  25.714.421  28.200.000 

in % van de baten 23,03% 21,22% 24,89% 21,57%

Besteed aan doelstelling  17.387.313  21.584.355  13.934.656 21.847.596 

Baten (excl. baten met als tegenprestatie de levering van 
producten)  26.454.713  27.650.000  25.714.421  28.200.000 

Bestedingen als percentage van totaal van baten 65,72% 78,06% 54,19% 77,47%

Het percentage 'besteed aan doelstelling' is in 2018 hoger dan in 2017, omdat in 2018 meer bijdragen zijn gedaan 
aan Prinses Máxima Centrum.

Kosten administratie en beheer

Personeelskosten 136.941 143.197 126.382 139.041 

Overige kosten 41.390 54.228 45.343 46.526 

Totaal 178.331 197.425 171.725  185.567 

Totaal lasten incl. besteding aan doelstelling 23.657.779 27.650.000 20.507.716  28.115.000 

Kosten in percentage van het totaal aan lasten 0,75% 0,71% 0,84% 0,66%

* Op de begroting 2019 is geen accountantscontrole toegepast.
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM    
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die nadere informatie geven over de feitelijke 
situatie per balansdatum.

   
     
Vastgesteld te Amstelveen, juli 2019.

Frits Hirschstein 
Directeur
    

 

Pieter ter Kuile  
Raad van Toezicht 
   

  
     

Ton Berns    
Raad van Toezicht

Monique Maarsen  
Voorzitter Raad van Toezicht  
   

  
     

Rien van Oers  
Raad van Toezicht  
   

  
     

Steven van der Heijden
Raad van Toezicht

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484

ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

 
 
 
Stichting Kinderen Kankervrij 
Postbus 325 
1180 AH  AMSTELVEEN 
 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
Aan: het bestuur van Stichting Kinderen Kankervrij 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Kinderen Kankervrij gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 2018 
een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kinderen Kankervrij, te 
Amsterdam per 31 december 2018 en van het resultaat over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 
2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1. de balans per 31 december 2018 met een balanstotaal van € 38.952.856; 
2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2018 met een resultaat van 

€ 2.883.167 (overschot); en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Kinderen Kankervrij, te Amsterdam, zoals vereist in de Verordening inzake de 
Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 
Accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 
uit: 
 
 het bestuursverslag; 
 de overige gegevens; 
 de begroting 2019. 
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   - 2 - 
 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
 
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en 
 alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondswervende organisaties 

vereist is.  
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden 
hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in 
overeenstemming met RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. 
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 Fondsenwervende organisaties. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden 
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet 
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten 
in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is 
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens 
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten 
of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 
 
Was getekend te Sliedrecht, 18 juni 2019. 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 
 
 
 
Bijlagen.  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van Stichting Kinderen Kankervrij, te 
Amsterdam 

Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over 
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing. 
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