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INHOUD VOORWOORD

zoals pijn tijdens behandelingen als op een hogere 
kwaliteit van leven op latere leeftijd. 

KiKa en het Prinses Máxima Centrum hebben een directe 
link: middels de financiële middelen kan het Máxima 
onderzoek uitvoeren. Opbrengsten worden toebedeeld  
in onderzoeksaanvragen en faciliteiten daarvoor. KiKa 
heeft dit jaar een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
gesloten met het Prinses Máxima Centrum, waarbij  
de corefunding is verhoogd om het Máxima in staat te 
stellen haar onderzoeksactiviteiten te vergroten door 
uitbreiding. Met de financiële bijdragen van KiKa is het  
dit jaar gelukt om twaalf onderzoeken te starten, acht 
nieuwe onderzoeken goed te keuren en veertien onder-
zoeken af te ronden.

De organisatie van KiKa heeft het jaar bijzonder 
succesvol afgerond en de Raad van Toezicht heeft zeer 
veel bewondering voor de wijze waarop de medewerkers 
ook dit bijzondere jaar tot een groot succes hebben 
gemaakt. Onder leiding van Frits Hirschstein is KiKa 
opnieuw gegroeid, een prachtige prestatie. De Raad van 
Toezicht heeft een aanzet gemaakt om, vooruitlopend  
op het afscheid van Frits, vervolgstappen te zetten met 
de invulling van de directie. Per september 2022 zal  
een nieuwe invulling worden gerealiseerd en met het 
terugtreden van Frits zal Jakolien van Eijk, aangevuld 
met een financieel directeur, de directie van KiKa vormen.

Tenslotte kunnen wij niet genoeg benadrukken hoe 
dankbaar wij zijn voor alle partners, KiKa-donateurs, 
giftgevers, actievoerder en vrijwilligers voor hun steun  
en betrokkenheid aan KiKa. Voor alle bijdragen, financieel, 
sportief en creatief zodat het mogelijk is de ambities  
van KiKa, kinderkanker de wereld uit helpen, te realiseren. 
Wij hebben zeer veel respect voor alle medewerkers  
die ook dit coronajaar opnieuw zeer veel creativiteit en 
veerkracht hebben getoond. Zeer veel dank en wij hopen 
dat het komend jaar de beperkingen vanwege corona 
zullen worden opgeheven en activiteiten en bijeenkom-
sten weer volop mogelijk zijn! 

Raad van Toezicht, 

Monique Maarsen (Voorzitter)
Steven van der Heijden
Esther van Zeggeren
Rien van Oers
René Bernards

2
021; opnieuw een jaar dat te kampen had 
met de impact van corona. Waar medewer-
kers, fondsenwervers, actievoerders en 
betrokken vrijwilligers creativiteit, flexibiliteit 

en vooral doorzettingsvermogen moesten tonen om 
de ambities van KiKa invulling te geven. Ambities op 
het terrein van het binnenhalen van financiële mid-
delen zijn, ondanks alles, zeer succesvol ingevuld. 
Met inkomsten van ruim dertig miljoen door loterijen, 
nalatenschappen en donateurs, heeft KiKa een nieuw 
record gerealiseerd. Gegeven de omstandigheden is 
dit een enorme presentatie! Wij zijn zeer dankbaar en 
danken dan ook iedereen die daaraan een bijdrage 
heeft geleverd!

KiKa is eind 2021 gestart met de KiKa Loterij. Met dit 
initiatief gelooft KiKa in de groei van inkomsten middels 
een trouw aantal deelnemers. KiKa heeft diverse acties 
op touw gezet, waaronder de KiKa Korte Broek. Deze 
actie, vorig jaar gestart door Pim en Rein die met school 
een substantieel bedrag hebben opgehaald, is dit jaar 
landelijk uitgerold en heeft zich niet beperkt tot scholen. 
Ook volwassenen werden opgeroepen om mee te doen 
en daarmee hun betrokkenheid bij KiKa en onderzoek  
op het gebied van kinderkanker te tonen. De actie is  
in samenwerking met MR MARVIS, en wordt lokaal 
ondersteund door FC Graafschap. Diverse prominente 
personen en medewerkers van het Prinses Máxima 
Centrum deden een appel op iedereen middels diverse 
advertenties. De actie haalde de landelijke media, en is 
een voorbeeld hoe KiKa steeds weer opnieuw creatieve 
en spraakmakende campagnes weet te implementeren. 
Andere KiKa evenementen zijn ook in 2021 geraakt door 
de beperkingen van de coronacrisis. Desondanks zijn er 
een groot aantal evenementen gelukkig wel doorgegaan 
waaronder Mudmasters, Giro di KiKa en de marathon 
van Texel. Het is bijzonder om te ervaren hoeveel 
enthousiasme er vanuit deelnemers is om een bijdrage 
aan KiKa te leveren. 

KiKa-acties en activiteiten hebben ervoor gezorgd  
dat KiKa veel in de media zichtbaar was. Hierdoor blijft 
KiKa als organisatie bekend en blijft er bij het publiek 
aandacht voor de kern van het werk van KiKa: het 
percentage kinderen dat geneest van kanker te 
verhogen tot 100%. De fondsen die KiKa werft worden 
ingezet voor vernieuwend onderzoek en voorlichting  
op het gebied van kinderkanker. Onderzoek is zowel 
gericht op genezing als op het verlichten van klachten 
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STATUTAIRE NAAM 
STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ
STATUTAIR GEVESTIGD

AMSTERDAM, KVK 3417389

SAMENSTELLING BESTUUR 
EN RAAD VAN TOEZICHT 

In het boekjaar 2021 zijn er binnen de Raad van 
Toezicht van de Stichting Kinderen Kankervrij,  
verder aangeduid als KiKa, geen wisselingen geweest. 
De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Monique Maarsen, voorzitter 
Steven van der Heijden, marketing
Esther van Zeggeren, algemeen lid
Rien van Oers, medische zaken en onderzoeken
René Bernards, medische zaken en onderzoeken

Frits Hirschstein is directeur/bestuurder en 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.

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

onderzoek en andere activiteiten op het gebied  
van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd,  
meer genezing en kwaliteit.

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

kinderkanker, teneinde bewustwording en, voor  
zover ondersteunend, attitude- en gedrags-
verandering 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. 

1. Algemene informatie over KiKa

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

	 		Minder pijn  
en strijd,  
meer genezing  
en kwaliteit.

KiKa financiert wetenschappelijk onderzoek dat een 
bijdrage kan leveren aan een hogere genezingskans 
voor kinderen met kanker en aan een betere behande-
ling (kwaliteit van leven). In 2002 stond de genezing  
op 70%; anno 2021 is dat ruim 81%.

DAT IS GOED, MAAR HET MOET EN KAN BETER, 
WANT JAARLIJKS KRIJGEN NOG STEEDS RUIM 
550 KINDEREN IN NEDERLAND KANKER!

Samen met de kinderoncologen in Nederland heeft 
KiKa als doelstelling om te streven naar een genezings-
kans van 100%. 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 decen-
tralisatie naar concentratie te gaan. Met als doel het 
onderzoek, dat al op een hoog niveau staat, naar een 
nog hoger niveau te tillen. 

Het Prinses Máxima Centrum zorgt voor een structureel 
hoger onderzoeksvolume en onderzoeksniveau.  
Het Centrum is het grootste in Europa en trekt met  
een wetenschappelijke leiding van wereldniveau ook 
veel buitenlandse onderzoekers aan. 

Het concentreren van de onderzoeken op één locatie, 
het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in 
Utrecht, brengt het bereiken van de doelstelling van 
KiKa dichterbij. 

NAAM NEVENFUNCTIES

Monique Maarsen •  Algemeen directeur Maarsen Groep
•  Bestuurslid Carré Fonds
•  Raad van Advies Maatschappelijke Alliantie
•  Raad van Commissarissen SADC

Steven van der Heijden •  CEO Corendon

Esther van Zeggeren •  Head Brand Reputation & Marketing Management KPMG
•  Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Karakter
•  Voorzitter Stichting Kunstcollectie KPMG

Rene Bernards •  Senior staff scientist, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam.
•  Professor of Molecular Carcinogenesis, Utrecht University (part time)
•  Co-founder and Chief Scientific Officer Agendia NV (part time)
•  Co-founder Qameleon Therapeutics BV.
•  Co-founder Oncosence BV.
•  Professor of Molecular Carcinogenesis Jiao Tong University Shanghai (part time).

Rien van Oers •  Plaatsvervangend Rector/Promotievoorzitter Geneeskunde UVA 
• Voorzitter Wetenschappelijke Adviesraad Landsteiner Stichting (LSBR)
•  Voorzitter Stichting Hemato-Oncologisch Wetenschapsonderzoek (SHOW)
•  Lid adviesraad Stichting ‘De Drie Lichten’
•  Lid DSMB (Data Safety Monitoring Board) 4 clinical trials on Lymphoma, UK
•  Voorzitter Centrale DSMB AmsterdamUMC
•  Lid Scientific Advisory Board van Research Consortium "Target-to-B!".
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ONDERZOEK NAAR KINDERKANKER 
Op dit moment overlijdt nog 19% van de kinderen  
met kanker. Daarnaast zijn de huidige behandelingen 
zo 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 100%, de behandeling  
van kinderkanker te verbeteren en de kwaliteit van 
leven van kinderen met kanker en overlevenden te 
verhogen. Dankzij informatie uit afgeronde onder-
zoeken zijn de specialisten ervan overtuigd dat nieuwe 
behandelingsmogelijkheden om kinderkanker vaker  
te genezen en patiëntvriendelijker te behandelen 
mogelijk zijn. Daarvoor is het wel absoluut noodzakelijk 
om vernieuwend onderzoek in gang te zetten, 
specifiek gericht op kinderkanker. KiKa financiert 
daarom wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak 
van kinderkanker, het zoeken en testen van nieuwe  
medicijnen en het verbeteren van de behandeling  
van kinderkanker. Ook wordt onderzoek dat zich  
richt op de kwaliteit van leven van kinderen met kanker 
en overlevenden ondersteund. KiKa ondersteunt  
onderzoek naar alle vormen van kinderkanker.

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

ONDERZOEKSVORMEN
KiKa ondersteunt middels een core-financiering de 
personele kosten van onderzoeksgroepen en in de 
kosten van onderzoeksinfrastructuur van het Prinses 
Máxima Centrum. Daarnaast kunnen alle onderzoekers 
die verbonden zijn aan een wetenschappelijke instelling 
in Nederland financiële steun aanvragen voor een 
specifiek onderzoek op het gebied van kinderkanker.

KiKa kent hiervoor meerdere financieringsvormen.  
De meest gangbare vorm van financiering is een 
onderzoeksproject. Hierbinnen wordt een specifieke 
wetenschappelijke vraag op het gebied van kinder-
kanker onderzocht. Onderzoeksprojecten hebben  
een maximale duur van vier jaar en er kan een budget 
van maximaal € 600.000 worden aangevraagd.

Ook bestaat er de mogelijkheid om middels de finan-
cieringsvorm pilotproject de haalbaarheid van een 
uitzonderlijk en innovatief onderzoeksvoorstel te testen. 
Een succesvol pilotproject vormt het voorwerk voor een 
uiteindelijk onderzoeksvoorstel. Pilotprojecten hebben 
een maximale duur van anderhalf jaar en er kan een 
budget van maximaal € 125.000 worden aangevraagd.

Sinds 2014 bestond er bij KiKa ook de mogelijkheid  
om financiering aan te vragen voor een meerjarig 
onderzoeksprogramma. Deze aanvraagvorm maakt  
het bijvoorbeeld mogelijk om grote projecten met 
complexe samenwerkingen uit te voeren, of om 
meerdere (multidisciplinaire) vraagstellingen binnen 
een over koepelend onderzoeksproject aan te pakken. 
Bij deze aanvraagvorm is het essentieel dat de meer-
waarde van een groot programma, boven meerdere 
losse onderzoeksprojecten, duidelijk is. Programma’s 
hebben een maximale duur van zes jaar en er kan een 
budget van maximaal € 2.500.000 worden aange-
vraagd. KiKa heeft in de afgelopen jaren in totaal twee 
aanvragen voor onderzoeksprogramma’s toegekend, 
waarvan de eerste in 2020 is afgerond. Om te garan-
deren dat haar doel optimaal kan worden nagestreefd, 
heeft KiKa de strategische keuze gemaakt om in 2020 
en 2021 te focussen op het financieren van excellente 
innovatieve onderzoeksprojecten. Deze stellen KiKa in 
staat het gehele kinderoncologische onderzoeksspec-
trum in de breedte te kunnen financieren. In 2020 en 
2021 kon daarom geen financiering voor onderzoeks-
programma's worden aangevraagd; vanaf 2022 is deze 
aanvraagvorm weer opengesteld.

ONDERZOEKSCIJFERS 2021 
Er zijn in 2021 twaalf nieuwe KiKa-onderzoeken van 
start gegaan. De onderwerpen van de onderzoeken  
zijn zeer uiteenlopend. Zo wordt er bijvoorbeeld onder-
zocht of moderne vormen van therapie kunnen worden 
toegepast bij neuroblastoom, wordt er gezocht naar 
nieuwe aangrijpingspunten voor medicijnen bij nier-
kanker en leukemie, en wordt onderzocht hoe gezinnen 
het best kunnen worden bijgestaan bij keuzes over 
erfelijkheidsonderzoek. In 2021 zijn ook acht nieuwe 
onderzoeksprojecten goedgekeurd voor financiering 
door de Wetenschappelijke Raad van KiKa. Daarnaast 
werden in 2021 elf onderzoeken afgerond. In de bijlage 
van dit jaarverslag is een korte samenvatting van deze 
onderzoeken te lezen. Dit brengt het totaal aantal 
afgeronde KiKa-onderzoeken op 167.

3. Wetenschappelijk onderzoek2. 20JAAR KIKA

TERUGBLIK FRITS HIRSCHSTEIN 
(DIRECTEUR EN OPRICHTER KIKA)

Als ik dit schrijf voor het jaarverslag 2021 zitten we al  
in 2022, het twintigjarig jubileum van KiKa! Een goed 
moment om terug te kijken op wat we hebben beleefd 
en bereikt. Niet in detail, want dan zou dit jaarverslag 
de omvang hebben van de Dikke Van Dale.

De eerste jaren van KiKa was het pionieren, op zoek 
naar de juiste route. Belangrijke pijler in deze periode 
waren de acties die voor KiKa werden georganiseerd. 
Het begon met 82 acties in 2006 en dat groeide naar 
ruim 6.000 acties in 2019. Het bewijs dat KiKa van heel 
Nederland was en is. Mensen, bedrijven, serviceclubs, 
scholen, etc. zijn bereid om tijd en energie in KiKa te 
stoppen. Dit heeft een geweldige bijdrage geleverd  
aan onze opkomst, groei, opbrengst en sympathie.

Corona heeft bewezen dat we niet afhankelijk mogen 
zijn van acties. We hadden blijkbaar een vooruitziende 
blik, want we hebben al vanaf 2012 geïnvesteerd in  
het opbouwen van een trouw donateursbestand.  
Deze inmiddels 260.000 KiKa-vrienden hebben KiKa  
in de afgelopen twee jaar gered, zodat alle excellente 
onderzoeken konden worden gefinancierd. Cruciaal, 
want we kunnen niet 30% minder research en zorg 
doen in het Prinses Máxima Centrum. 

De realisatie van dit centrum is een van de belang-
rijkste hoogtepunten van 20 jaar KiKa. Dankzij onze 
investeringen (ongeveer € 45 miljoen) is het centrum 
gerealiseerd. Geweldig, want het Prinses Máxima 
Centrum is het middel om onze doelstelling  
te realiseren: 100% genezing!

Behalve aan acties en donateurs, hebben we veel te 
danken aan onze sportevenementen. De KiKa-Runs  
in Nederland, de Marathons, KiKathlons, Extreme,  
Giro de KiKa, Schaats en Golf voor KiKa. Voor alle 
evenementen geldt hetzelfde: enthousiaste sporters 
die hun doel behalen en ook nog eens een geweldige 
bijdrage leveren aan het financieren van onderzoek.  
Dat is win-win-win. De derde win is voor de kinderen 
die genezen; en daar doen we het voor met z'n allen.

Stonden we in 2002 op 70% genezing, per 2021 staat 
dit getal op 81%. En dat is het allerbelangrijkste. Wat we 
doen werpt zijn vruchten af. En dat geeft energie om 
ongewijzigd hard en creatief door te gaan de komende 
jaren. Want we stoppen pas als de teller op 100% staat.

Verjaardag
Voor 2022 hebben we een aantal verjaardagsfeestjes  
in petto. Volg ons via social media en kijk regelmatig op 
www.kika.nl welk feestje wanneer is. Ze zijn allemaal 
leuk en mooi, maar één wil ik graag extra in de etalage 
zetten: de KiKa Games in het Olympisch stadion in 
Amsterdam. Een uniek sport- en spelevenement voor 
groot en klein. Kijk op www.kikagames.nl en geef je/
jullie op!

Met feestelijke groet,

Frits
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TOETSINGSMOMENTEN

KIKA MID-TERM REVIEW 2021
Dit jaar werden er zes projecten beoordeeld tijdens de 
jaarlijkse mid-term review. Onderzoekers van lopende 
projecten kregen de mogelijkheid om de voortgang van 
hun project te presenteren aan de mid-term review 
commissie, die bestond uit internationale experts  
op het gebied van kankeronderzoek. De commissie 
beoordeelt de gepresenteerde projecten kritisch en 
voorziet de onderzoekers van advies om het onderzoek 
zo optimaal mogelijk voort te zetten. Dit draagt eraan 
bij dat de kwaliteit van het onderzoek gedurende de 
looptijd behouden blijft en de doelstellingen behaald 
worden. De commissie was enthousiast over de 
gepresenteerde projecten en heeft voor alle projecten 
suggesties voorgedragen voor een goed vervolg van 
het onderzoek. 

 

TOM VOÛTE YOUNG INVESTIGATOR AWARDS 
Elk jaar rijkt KiKa de Tom Voûte Young Investigator 
Awards uit aan twee getalenteerde jonge kinderkanker-
onderzoekers. Negen vooraf geselecteerde kandidaten 
streden met elkaar om deze prijs. Zij kregen de moge-
lijkheid om hun onderzoek te presenteren aan een  
zaal vol onderzoekers en een jury. Alle geselecteerde 
kandidaten kregen vooraf een masterclass 'presen-
teren'. Dit was goed terug te zien volgens de jury, die 
lovend was over het algehele niveau van de presenta-
ties en de onderzoeken zelf.

Joana Serrano en Lars Custers wisten de jury het 
meest te overtuigen. Zij waren de winnaars en 
ontvingen beiden € 2.500 die zij mogen besteden  
aan hun onderzoek of persoonlijke ontwikkeling.  
Joana liet zien dat het transplanteren van eigen 
spermastamcellen een veilige optie zou kunnen  
zijn voor mannen die onvruchtbaar zijn geworden  
als gevolg van kankerbehandeling op jonge leeftijd.  
Lars vond in zijn onderzoek een combinatie van 
medicijnen die effectief zou kunnen zijn voor  
rhabdoïde tumoren.

Juryleden Roderick Beijersbergen (links) en  
Franck Bourdeaut met winnaars Joana Serrano  
en Lars Custers

ENKELE HOOGTEPUNTEN UIT
ONDERZOEK IN 2021 

NIEUW GENEESMIDDEL GEVONDEN VOOR 
RHABDOÏDE TUMOREN
In 2021 publiceerden onderzoekers veelbelovende 
resultaten van hun door KiKa gefinancierde onderzoek 
naar rhabdoïde tumoren. In hun onderzoek zijn zij  
erin geslaagd om mini-rhabdoïde tumoren te kweken  
vanuit materiaal van patiënten. Er zijn vervolgens  
150 verschillende geneesmiddelen op deze mini- 
rhabdoïde tumoren getest. Hieruit kwam een veel-
belovend geneesmiddel naar voren. De eerste labo-
ratoriumproeven met dit middel lieten zien dat het  
in staat is om de tumor te laten krimpen en om  
overleving te verlengen.

AANPAKKEN THERAPIE-ONGEVOELIGE LEUKEMIE
In 2021 kwamen mooie onderzoeksresultaten naar 
buiten uit een KiKa-onderzoek naar het aanpakken  
van therapie-ongevoelige leukemie. Een deel van de 
patiënten met T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL) 
is ongevoelig voor steroïden, die deel uitmaken van de 
behandeling. De onderzoekers zochten in hun studie 
naar een oorzaak hiervan en hebben die gevonden.  
In kun KiKa-onderzoek vonden ze bovendien meerdere 
medicijnen die de leukemiecellen weer gevoelig kunnen 
maken voor steroïden. Deze worden in vervolgonder-
zoek getest bij kinderen met T-ALL zodat steroïde 
ongevoeligheid bij kinderen met T-ALL hopelijk snel  
kan worden aangepakt. 

OVERLEVINGSKANS VAN KINDEREN MET KANKER 
TOEGENOMEN
In 2021 kwamen mooie resultaten naar buiten uit het 
door KiKa gefinancierde onderzoek naar overleving bij 
kinderkanker. De onderzoekers analyseerden hiervoor 
data van ruim 14.000 kinderen bij wie tussen 1990 en 
2015 kanker werd geconstateerd. Hieruit bleek dat in  
de jaren '90 72% van de kinderen de eerste vijf jaar  
na diagnose overleefde, maar dat dit in de periode 
2010-2015 was gestegen naar 81%. Een prachtige 
uitkomst die laat zien dat meer onderzoek naar  
kinderkanker zijn vruchten afwerpt.

ONDERZOEK GESTART NAAR VOORKOMEN 
INFECTIES BIJ LEUKEMIE
Kinderen met kanker krijgen vaak agressieve behande-
lingen die belangrijk zijn om de kanker aan te pakken. 

Maar de behandelingen zelf brengen ook weer risico’s 
mee. Zo krijgt ongeveer één op de drie kinderen met 
acute myeloïde leukemie (AML) te maken met een 
bloedvergiftiging tijdens hun behandeling. Dit geeft 
een hoog risico op ernstige bijwerkingen en zelfs  
op overlijden. In 2021 is met steun van KiKa een nieuw 
onderzoek van start gegaan waarin wordt getest of 
deze infecties veilig voorkomen kunnen worden  
met antibiotica.

KWALITEITSBEWAKING 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

KiKa is van mening dat voor de realisatie van haar 
doelstellingen alleen excellent onderzoek voor 
financiering in aanmerking komt. Daarom worden 
onderzoeksvoorstellen die bij KiKa binnenkomen 
beoordeeld door externe experts uit binnen- en 
buitenland en door de Wetenschappelijke Raad KiKa 
(WR KiKa). Alle onderzoeksvoorstellen worden 
beoordeeld op kwaliteit en belang voor kinderen 
met kanker. Er wordt geen selectie gemaakt op basis 
van tumorsoort of onderzoeksrichting. De voortgang 
van de lopende onderzoeken wordt ook goed in de 
gaten gehouden. Wanneer er onvoldoende voortgang 
is, behoudt KiKa altijd de mogelijkheid om de financie-
ring tussentijds te stoppen.

BEOORDELING NIEUWE AANVRAGEN 
IN 2021

KiKa streeft naar een zorgvuldige maar tevens effici-
ente beoordelingsprocedure. Onderzoeks-aanvragen 
worden beoordeeld door externe experts uit binnen-  
en buitenland en door de WR KiKa. Projecten worden 
beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, relevantie 
en haalbaarheid. Op basis van de beoordelingen van  
de experts en het advies van de WR KiKa wordt een 
projectaanvraag goedgekeurd of afgekeurd door de 
directie van KiKa.

Vanwege de verwachte effecten van de coronapan-
demie op de inkomsten van KiKa in 2021 en de onze-
kerheden die hiermee gepaard gingen, is vooraf 
besloten om in 2021 slechts twee indieningsrondes 
voor nieuwe onderzoeksaanvragen te organiseren  
in plaats van de vier rondes die eerder gebruikelijk 
waren. Uiteindelijk konden alle als excellent  
beoordeelde onderzoeksaanvragen uit 2021 
gefinancierd worden.
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STRAAT- EN HUIS-AAN-HUISWERVING
Net als voorgaande jaren spant KiKa zich in om ook in 
2021 nieuwe donateurs te werven, zodat de structurele 
inkomsten blijven groeien.

WAAROM IS DAT NODIG?
Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is 
het grootste onderzoek- en zorgcentrum van Europa 
voor kinderen met kanker. De geplande bouw van de  
6e en 7e verdieping Research biedt de mogelijkheid om 
te groeien van 400 naar 600 researchers, een groei van 
50%. De bijdrage van KiKa groeit hierdoor van € 10 mln 
naar € 13,5 mln. Om dit te kunnen realiseren, investeert 
KiKa extra in haar fondsenwerving. 

4.  Donateurswerving 5. Vrijwilligers, voorlichting en acties 

Dat is ook de reden dat KiKa 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 straatwer-
vingsacties. Wervers gekleed in oranje KiKa-kleding, 
met een anderhalve meter mat, mondkapje en legiti-
matiebewijs, gaan langs de deuren of spreken bezoe-
kers in supermarkten, warenhuizen of bij winkelcentra 
aan met het verzoek om KiKa te ondersteunen door 
structureel donateur te worden of deelnemer van  
Lot of Happiness. 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. Het rendement 
van Lot of Happiness ligt inmiddels hoger dan bij de 
incasso-donateurs.

tingsmaterialen updaten en uitbreiden, door bijvoor-
beeld ook materialen te ontwikkelen voor de onderbouw 
van de basisschool. 

Dit alles doet KiKa met een nieuw, fris team, aangezien 
er een nieuwe manager onderwijs en vrijwilligerscoör-
dinator zijn gestart. De manager onderwijs zal zich 
voornamelijk richten op de verdere ontwikkeling en 
promotie van alle voorlichtingsmaterialen die KiKa 
biedt. De vrijwilligerscoördinator zal alle fantastische 
vrijwilligers van KiKa weer activeren en mobiliseren, te 
beginnen door ze in 2022 dan eindelijk in het zonnetje 
te zetten tijdens de KiKa Vrijwilligersdag! 

 

2
021 stond, ondanks de snelle ontwikkeling 
van een vaccin en een grootschalige vacci-
natie-campagne, nog steeds in het teken  
van corona. Hierdoor was KiKa genoodzaakt 

terug te vallen op de slimme oplossingen die in 2020 
al bedacht waren. Digitale cheque-overhandigingen 
en handleidingen voor docenten om het KiKa Klassen-
spel zelf te spelen met de klas, zonder gastdocent. 

De KiKa Vrijwilligersdag kon voor het tweede jaar op  
rij niet doorgaan. Ondanks alle beperkingen kon KiKa 
ook in 2021 op de inzet van onze gemotiveerde en 
betrokken vrijwilligers rekenen, en daar hadden we  
ze graag persoonlijk voor willen bedanken. Gelukkig  
ziet het ernaar uit dat dat in 2022 eindelijk weer kan!

De grootschalige lancering van het KiKa Klassenspel, 
een interactieve les over kinderkanker voor de boven-
bouw van de basisschool, bleef ook in 2021 uit.  
Desondanks kwamen er toch mondjesmaat aanvragen 
binnen van scholen om het spel te spelen. En in de 
tijden dat het weer kon en mocht waren de bevlogen 
gastdocenten weer vliegensvlug gemobiliseerd om  
een gastles te komen geven. 

In 2022 wil KiKa de bekendheid van het KiKa Klassen-
spel onder scholen, leerkrachten en ouders verder 
vergroten. Dit gaan we doen door aanwezig te zijn  
op relevante kennisevenementen voor het onderwijs, 
online marketing en in samenwerking met onze 
partners. Daarnaast wordt de poule van gastdocenten 
verder uitgebreid. Op dit moment zijn nog niet alle 
regio’s van Nederland vertegenwoordigd door één  
of meerdere gastdocenten, daar gaan we in 2022 
verandering in brengen. Ook willen we onze voorlich-
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Giro di KiKa

EERSTE EIGEN KIKA MARATHON OP TEXEL 
In september vlogen we eindelijk weer de wereld rond 
voor een aantal fantastische marathons. Van de Petra 
Desert Marathon in Jordanië, via de Jungfrau Marathon 
in Zwitserland, naar Berlijn, Londen en Valencia.  
Tot slot stonden er zestien deelnemers aan de start  
van de koude, maar super bijzondere Polar Circle 
Marathon in Groenland. Naast de internationale 
marathons lanceerden we in november onze aller - 
eerste eigen Nederlandse KiKa Marathon op Texel.  
Een prachtige route door de duinen, over het strand  
en natuurlijk langs de iconische vuurtoren van Texel! 

Texel

Berlijn

6. Marketing en communicatie

EXTREEM IN HET ZWEET VOOR KIKA! 
In 2021 deden 91 KiKa deelnemers mee aan de Iron Man 
70.3 (halve triatlon) in Nice, Luxemburg en West-Fries-
land. KiKa Extreme heeft inmiddels een mooie mix van 
triatlons in binnen- en buitenland in haar portfolio.  
De deelnemers haalden met deze drie edities € 395.769 
op voor onderzoek naar kinderkanker. 

CAMPAGNES EN ACTIES 
Het aantal acties begint in 2021 weer op te lopen na 
een grote dip in 2020. Met circa 1800 acties is de 
stijgende lijn richting het oude niveau van 6.000 acties 
per jaar gelukkig weer ingezet. Eind 2021 sloten we af 
met een eigen campagne gericht op zowel het basis-
onderwijs als de zakelijke markt: KiKa Korte Broek. 

TIKKIE VOOR EEN PRIKKIE 
 

Isabelle 'Tikkie voor een prikkie'

Isabelle (13 jaar) kreeg begin januari de diagnose 
lymfeklierkanker (ziekte van Hodgkin). Hiervoor kreeg  
ze chemotherapie in het Prinses Máxima Centrum. 
Isabelle vond prikken super vervelend: “Toen ik te  
horen kreeg dat ik i.v.m. trombose iedere dag, en de 
eerste periode zelfs 2x per dag, een antistollingsprik 
moet krijgen, werd ik echt heel erg verdrietig.  
Chemo én prikken!” Samen met haar oma bedacht ze 
de actie “Een Tikkie voor een Prikkie!!!” De actie werd 
een overweldigend succes. Binnen een week haalde  
ze meer dan € 50.000 op. Het totaalbedrag steeg 
uiteindelijk naar de grandioze hoogte van € 84.581.  
 Op Wereld Kinderkanker Dag kwam het Jeugdjournaal 
ook nog eens bij haar op bezoek. Het mooiste van deze 
actie: het gaf Isabelle de moed om door te gaan met 
haar chemotherapie en prikken.

EVENEMENTEN, CAMPAGNES & ACTIES 

EVENTS IN EEN CORONAJAAR 
Begin 2021 leek het erop dat veel van onze fysieke 
evenementen (wederom) niet door konden gaan. 
Gelukkig maakten we twaalf maanden later een 
positieve balans op: met drie online en maar liefst 
dertien fysieke evenementen bleek 2021 toch nog  
een mooi eventjaar te zijn. 

RUN FOR KIKA, MAAR DAN ANDERS 
 

Summer Fun

Heel Nederland kleurde KiKa oranje in 2021! We staken 
de traditionele Run For KiKa evenementen in een ander 
jasje. Jong en oud liepen samen meer dan 75.000 km 
vanuit huis tijdens de digitale edities van Run for KiKa 
Lente Fit, Summer Fun en Nederland beweegt voor 
KiKa. Deelnemers bepaalden zelf een route, tijd en 
afstand. Het resultaat? Duizenden deelnemers op  
de been voor KiKa, met een totale opbrengst van 
ruim € 981.719.

EINDELIJK FIETSEN IN ITALIË 
Het geduld van bijna 300 fietsers werd beloond.  
In september streken 294 topfitte deelnemers neer  
in de Italiaanse Dolomieten voor Giro di KiKa. Met het 
indrukwekkende Italiaanse landschap op de achter-
grond fietsten deelnemers gedurende deze week  
het recordbedrag van maar liefst € 1.122.776 bij elkaar. 
Fantastico! 

UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN DE 
GRAAFSCHAP, AGRIBIOSOURCE, KWF EN KIKA 
Begin januari maakte De Graafschap bekend dat 
AgriBioSource zich voor lange tijd aan de club  
committeert, als hoofdsponsor. Vanaf het begin  
heeft AgriBioSource aangegeven maatschappelijk 
betrokken te willen zijn en dat heeft geleid tot een 
unieke samenwerking tussen club, hoofsponsor,  
KWF en KiKa! In 2021 speelden de superboeren  
met KiKa op het thuisshirt en KWF op het uitshirt. 

BLOTE KNIEËN VOOR KIKA 

Kortebroekenactie: Rob en Frits

KiKa Korte Broek werd vorig jaar bedacht door Pim (12) 
uit Doetinchem, die van de één op de andere dag zijn 
vriend Rein (11) niet meer op school zag verschijnen, 
omdat hij kanker had. Gelukkig gaat het inmiddels weer 
goed met Rein. Hij twijfelde daarom geen moment 
om in 2021 sámen met Pim in actie te komen. Pim en 
Rein kregen 700 andere actievoerders mee, die tussen 
20 en 24 december in een korte broek over straat 
gingen om aandacht te vragen voor kinderen met 
kanker. Veelal kinderen, maar dankzij een bijzondere 
samenwerking met MR. MARVIS en KiKa Korte Broek 
ambassadeurs Jan Joost van Gangelen (presentator 
en sportjournalist) en Rob Pieters (kinderoncoloog en 
medisch directeur Prinses Máxima Centrum), deden 
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7.  KiKa en het Prinses Máxima Centrum

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM
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 onder-
zoeksinstituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen. In het compleet nieuwe centrum, 
gebouwd naast het Wilhelmina Kinderziekenhuis - UMC 
Utrecht, werken zorg en onderzoek vanaf 2018 samen. 

KiKa vecht al zestien jaar om de genezing van kinderen 
met kanker te verhogen. In die jaren is de genezing met 
ruim 11% gestegen (van ruim 70% naar ruim 81%). Dat is 
mooi, maar nog niet goed genoeg! KiKa wil dat verbe-
teren naar 100% genezing. 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 onderzoeks-
instituut van wereldniveau dat in staat is de beste 
onderzoekers 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. 

RESEARCH
In maart 2020 werd de vierde verdieping geopend.  
De bij de nieuwbouw casco opgeleverde vierde 
verdieping is door een extra financiering van KiKa 
omgebouwd en ingericht tot een complete en functio-
nele (extra) research-laag. Door deze extra verdieping 
kon het aantal onderzoeksgroepen stijgen naar 37  
eind 2021, met een totaal van 632 onderzoekers met  
41 verschillende nationaliteiten. Er zijn 25 hoogleraren 
verbonden aan het Prinses Máxima Centrum.

In 2021 is een programma van eisen opgesteld voor  
de bouw van een zesde en zevende verdieping, 
waarmee een aanbesteding is gestart voor de selectie 
van bouw- en constructiepartijen. De planning gaat  
uit van oplevering eind 2023. De twee nieuwe verdie-
pingen zullen ruimte bieden aan kantoren, laboratoria 
en specialistische researchfaciliteiten, zoals een 
celtherapiefaciliteit voor de ontwikkeling van CART-T 
behandelingen.  

er op donderdag 23 december ook opvallend veel 
bedrijven mee met de actie. De eerste editie van  
KiKa Korte Broek leverde maar liefst € 290.970 op. 
Dat smaakt natuurlijk naar meer! 

GOUD VOOR DE BERENTRIBUNE 
Ook in 2021 bleven we nagenieten van de succesvolle 
KiKa Berenactie met MSD en sc Heerenveen. Dankzij  
de goedverzorgde inzendingen van de bedenker van  
de actie, Joe Public Take away advertising, werden er  
in totaal maar liefst elf 'reclameprijzen' binnengesleept 
met de actie die letterlijk de hele wereld over ging.  
Dit zijn ze: een bronzen Effie, een Lamp (Dutch Creati-
vity Awards), een gouden Amma, één zilveren en twee 
bronzen Esprix Awards, twee SAN accenten en twee 
gouden en een zilveren Sponsorring! 

Kidsrun
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8.  De toekomst van KiKa

De groei van de nalatenschappen is het resultaat van 
onze naamsbekendheid en waardering voor het merk 
KiKa. De naamsbekendheid van KiKa is nu 80% en kan 
nog verder groeien. De waardering van het merk KiKa  
is 88%. Via de website en het actieplatvorm komt een 
veelheid aan giften binnen. Daarnaast ontvangt KiKa 
jaarlijks ruim 60.000 overboekingen via acceptgiro’s. 
Giften en overboekingen staan voor een gemiddeld 
totaal van € 350.000 per maand. Een omvangrijke en 
diverse bron van inkomsten.

Bedrijfsleven en maatschappelijk partnership
Wij hebben de overtuiging dat KiKa succesvol partner-
ships kan aangaan met het bedrijfsleven. Een corporate 
partnership biedt bedrijven de mogelijkheid om natio-
naal 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, het doen van 
donaties en periodieke schenkingen of het opnemen 
van KiKa in hun nalatenschap. 

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 
Kinderoncologie of naar www.kinderkanker.nl. KiKa 
ontwikkelt en stelt voorlichtingsmateriaal beschikbaar 
voor basisscholen en voortgezet onderwijs. Dat kan  
zijn voor een scriptie, opstel, spreekbeurt, lesbespre-
king of een gastles. 

 

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 in 2018 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. KiKa deelt met haar achterban onderzoe-
knieuws, persoonlijke verhalen, inspirerende acties, 
nieuws uit het Prinses Máxima Centrum en eigen 
campagnes en events. Jaarlijks groeit dit aantal  
acties met 10%.

KiKa-evenementen
KiKa blijft zelf evenementen organiseren. Ondanks dat 
de evenementen in 2021 beperkt doorgang konden 
vinden, zijn de bestaande evenementen voor 2022 
gehandhaafd en opgeschaald. 

Extra inzet op donateurswerving
Vanaf 2011 wordt al geïnvesteerd in de werving van 
donateurs, de groep begunstigers van KiKa die nu  
en op termijn een pijler vormt onder de structurele 
inkomsten. Deze investeringen zijn in 2021 verder 
geïntensiveerd met het ontwikkelen van een nieuwe 
loterij, de KiKa Loterij, en zijn nodig om de gewenste 
toenemende onderzoeksverplichtingen ook in de 
toekomst te kunnen waarmaken. 

Schenkingen en nalatenschappen
KiKa voert in 2021 in specifieke bladen advertentiecam-
pagnes om het Tom Voûte Fonds top of mind te krijgen. Bakken voor KiKa 
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9. Financiën

RESULTAAT 2021
ALGEMEEN
De inkomsten uit giften, donaties, eigen acties en 
acties in het land zijn in 2021 opnieuw gestegen.  
KiKa blijft trots en blij met de steun van zovelen!  
In totaal bedroeg de opbrengst uit reguliere fonds-
werving € 31,9 mln.
Onder deze opbrengsten valt ook de samenwerking 
met de Vriendenloterij, die € 493.677,- opleverde.  
Een structurele samenwerking, 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 2021 bedroegen de totale kosten voor beheer en 
administratie en fondsenwerving € 6,2 mln. (2020: 
€ 5,8 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 2021 is als volgt afgesloten: 
Totale baten € 32,0 mln.
Totale lasten* € 6,5 mln.
Beschikbaar voor doelstelling € 25,5 mln.
*Totale lasten: exclusief de bestedingen aan de 
doelstelling.

Het bedrag beschikbaar voor de doelstelling in 2021 is 
dus € 25,5 mln. (In 2020 was dat in totaal € 20,6 mln.) 

In totaal heeft KiKa in 2021 € 14,9 miljoen besteed aan 
haar statutaire doelstellingen (= € 4 mln. direct besteed 
aan onderzoek, € 10 mln. verplichtingen aan het Prinses 
Máxima Centrum; en € 0,9 mln aan voorlichting). 

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

en afwikkelen. Tevens zijn er 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.

RESULTAAT
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. Structureel heeft 
KiKa jaarlijks een contractuele verplichting aan het 
Prinses Máxima Centrum van € 10 mln.(vanaf 2022  
€ 13,5 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 2021 was dat het geval. Er is een zeer 
veilig liquiditeitsbeleid gevoerd.

VERMOGENSSTATUUT VOOR HET BEHEER VAN DE 
LIQUIDITEITEN; VERMOGENSADVIES COMMISSIE
KiKa heeft een vermogensstatuut waarin strikte 
voorwaarden zijn vastgelegd voor het spreiden van 
(spaar-)gelden 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 2022
De begroting 2022 gaat uit van een voortgezet beleid 
zoals eerder aangegeven. Daarbij zal KiKa mogelijk  
extra investeren in de loterij Lot of Happiness en/of de 
KiKa Loterij om haar basis 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 doelstel-
ling om kinderkanker te bestrijden.
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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 fondsen-
werving, als percentage van de totale baten uit eigen 
fondsenwerving, zo laag mogelijk te houden. KiKa  
heeft ervoor gekozen ook in 2021 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 € 31,9 mln.
Totale kosten eigen fondsenwerving € 6,0 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 20,1%. Over de afgelopen drie 
jaren waren de percentages 20,2 (2019), 21,2% (2020) 
en 18,8% (2021).

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

Totale baten:  € 32,0 mln.

Direct besteed aan doelstelling: € 14,9 mln.
- Onderzoeken KiKa 
- Realisatie v/h Prinses Máxima Centrum 
- Voorlichting doelstelling

Kosten Fondsenwerving  € 6,0 mln. 
en Algemene kosten 

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

10. De organisatie

K
iKa heeft een kleine organisatie. Naast de 
onbezoldigde Raad van Toezicht waren per 
januari 2021 eenentwintig medewerkers 
werkzaam op kantoor in het KiKa-team 

(19,4 fte). In december 2021 waren er nog twintig 
medewerkers (17 fte) werkzaam. Door COVID-19 waren 
er minder medewerkers inzetbaar op verschillende 
afdelingen en heeft KiKa gebruikgemaakt van het 
natuurlijk verloop. Het team voert de volgende werk-
zaamheden uit: fondsenwerving/marketing/commu-
nicatie, onderzoeken/medisch secretariaat, informatie 
& services, vrijwilligerscoördinatie, personeelszaken, 
financiële administratie en overige administratie. 
Daarnaast gaat de volle aandacht uit naar het partner-
ship 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. 

De Raad van Toezicht is volledig onbezoldigd. Bij de 
bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling 
van de beloning volgt Stichting Kinderen Kankervrij de 
‘Regeling beloning directeuren van goededoelenorgani-
saties' van Goede Doelen Nederland. De regeling geeft 
aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm 
voor het jaarinkomen. De weging van de situatie bij KiKa 
geeft een BSD-score van 505 punten met een maxi-
maal (norm)jaarinkomen van € 139.409 (1 fte/12 mnd.). 
Zoals uit het overzicht ‘Bezoldiging Directie KiKa’ blijkt, 
blijft het jaarinkomen van de directeur-bestuurder 
binnen de geldende maxima. De eindejaarsuitkering  

is geen vaste uitkering en wordt om die reden niet 
meegerekend. De belaste vergoedingen/bijtellingen,  
de werkgeversbijdrage pensioen en de overige belo-
ningen op termijn staan bovendien in een redelijke 
verhouding tot het jaarinkomen. 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.

KiKa wil groot worden door klein te blijven. Veel werk-
zaamheden worden onbezoldigd uitgevoerd door 
vrijwilligers, zodat KiKa in staat is met een klein 
personeelsbestand 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 
flexibiliteit en maakt het mogelijk de overheadkosten  
zo laag mogelijk te houden. Daarbij wordt altijd goed 
afgewogen 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 klachten-
registratie. 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 2021 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 
beheersmaatregelen continu monitoren. De vier 
belangrijkste zijn imagoschade, fraude, besteding  
van gelden en datamisbruik.
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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 zij tekenen voor een gedragscode. 
KiKa heeft een integriteitsbeleid en er is een meldpunt 
waar schendingen veilig en vertrouwelijk, op een 
laagdrempelige wijze, door iedereen kunnen worden 
gemeld. Bij financiële handelingen wordt het vierogen-
principe gehanteerd.

In het hoofdstuk Wetenschappelijk onderzoek is de 
procedure rondom de projectaanvragen beschreven.  
Er zijn strikte richt lijnen voor de besteding van gelden. 
Alleen projecten die als 'internationally leading' of 
'internationally competitive' worden beoordeeld door 
zowel externe referenten en de leden van een onaf-
hankelijke Wetenschappelijke Raad, komen in aanmer-
king voor financiering door KiKa. Gedurende de looptijd 
van de projecten wordt de voortgang van de projecten 
en programma’s gevolgd door KiKa. Wanneer er onvol-
doende 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 en is er in 2020  
een Cyberverzekering afgesloten. 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 ervoor 
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.

Het COVID-19 virus, dat vanaf maart 2020 een grote 
invloed heeft op de economie en het leven als zodanig 
over de hele wereld, had ook in 2021 consequenties 
voor KiKa. Door de maatregelen rondom dit virus was 
het maar gedeeltelijk mogelijk evenementen en acties 
te laten plaatsvinden. Donateurs bleven echter loyaal 
en het giftenniveau in november en december steeg 
naar een ongekend hoog niveau. De solide achterban 
van incassodonateurs en loterijspelers heeft ervoor 
gezorgd dat de continuïteit niet in gevaar is gekomen. 
Ook de vele periodieke schenkingen en nalaten-
schappen hebben bijgedragen aan toch een mooie 
opbrengst.
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11. Informatie met betrekking tot 
directeur en Raad van Toezicht

D
e leden van de Raad van Toezicht houden 
toezicht op de organisatie. De dagelijkse 
leiding is gedelegeerd aan de directeur. 
Bij de benoeming van leden van de Raad 

van Toezicht speelt een evenwichtige spreiding van 
gewenste disciplines – gezondheidszorg, weten-
schap, marketing, bedrijfsleven en financiën – een 
belangrijke rol. De leden dienen te beschikken over 
algemene bestuurlijke kwaliteiten en moeten affiniteit 
hebben met de doelstelling van KiKa. Ook wordt erop 
toegezien dat er geen sprake is van persoonlijke rela-
ties met de directeur noch enige mate van belangen-
verstrengeling.

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. 

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 belanghebbenden. 

De Raad van Toezicht heeft in 2021 vijf keer vergaderd 
met de directie. Tijdens deze vergaderingen zijn de 
fondsenwervende activiteiten, financiële resultaten en 
mogelijke risico’s besproken. De directeur heeft in totaal 

acht ingediende (omvangrijke) onderzoeksaanvragen 
goedgekeurd. Dit na een zorgvuldige voorafgaande 
beoordeling door onafhankelijke, internationale deskun-
digen 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 2021 zijn de Raad van Toezicht en de directie 
naast de reguliere vergaderingen in verschillende 
samenstellingen bijeengekomen om uitgebreid stil  
te staan bij het Prinses Máxima Centrum voor kinder-
oncologie. 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 ondanks COVID-19 
KiKa toch een 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, vrijwil-
ligers en alle andere betrokkenen vanwege hun enorme 
inzet!

Stichting Kinderen Kankervrij 

de directeur:
Frits Hirschstein 

en de Raad van Toezicht:
Monique Maarsen,  
Rien van Oers,  
Steven van der Heijden, 
René Bernards,  
Esther van Zeggeren
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Bijlage I

GOEDGEKEURDE ONDERZOEKEN 2021

377  Niertumoren aanpakken via hun
 stofwisseling?

CENTRUM:   Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

LOOPTIJD: 4 jaar
BIJDRAGE KIKA: € 600.000

403  Hoe ondersteun je gezinnen 
 het best bij keuzes  over 
 erfelijkheidsonderzoek?

CENTRUM:   Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie 

LOOPTIJD: 3 jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 375.355

404 Is TIL Immunotherapie een optie 
 voor behandeling van kinderen 
 met neuroblastoom?

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

LOOPTIJD: 1,5 jaar
BIJDRAGE KIKA: € 124.998

405 Hoe zorgen DNA foutjes voor het 
 ontstaan van Wilms tumor kanker 
 stamcellen?

CENTRUM:  Leids Universitair Medisch Centrum
LOOPTIJD:  4 jaar
BIJDRAGE KIKA: € 599.934

410 Modellen voor alle types 
 medulloblastoom, voor meer
 kennis en testen medicijnen

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

LOOPTIJD: 3 jaar
BIJDRAGE KIKA: € 504.893

412  Atlas van hoogradige gliomen
CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor 

Kinderoncologie
LOOPTIJD: 3 jaar 
BIJDRAGE KIKA: € 495.000

416  Kwaliteit van leven en vermoeidheid 
 bij kinderen met kanker

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

LOOPTIJD: 4 jaar
BIJDRAGE KIKA: € 274.123

421 Betere, snellere en veiligere 
 diagnostiek voor 
 neuroblastoompatiënten (II)

CENTRUM:  Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

LOOPTIJD: 3 jaar
BIJDRAGE KIKA: € 599.991
 

Bijlage II

schimmelinfecties voorgeschreven. Om het afweer-
systeem verder te ondersteunen kunnen antistoffen  
via een infuus worden toegediend. De antistoffen 
worden nu gegeven op het moment dat de behande-
lend arts dat nodig lijkt. In dit onderzoek wordt gekeken 
of het beter is om alle kinderen met ALL elke drie weken 
een antilichaambehandeling te geven. Hierbij wordt 
gekeken of dit het aantal infecties, en daarmee ook  
et overlijden aan deze ernstige bijwerking, kan vermin-
deren en voorkomen. Aan het eind van deze studie  
zijn voldoende kinderen behandeld om de studievraag 
te beantwoorden. De analyses zijn echter nog niet 
afgerond, deze worden begin 2022 verwacht.

219 Aanpakken steroïde ongevoelige 
 leukemie

CENTRUM:   Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

LOOPTIJD:  4 jaar, 3 maanden
BIJDRAGE KIKA:  € 593.612
Alle kinderen met acute lymfatische leukemia (ALL) 
krijgen als onderdeel van hun behandeling syntheti-
sche steroïden, zoals prednison en dexamethason.  
Bij sommige kinderen zijn de leukemiecellen ongevoelig 
voor steroïden, waardoor zij het resterende behande-
lingstraject hogere doses van andere chemotherapeu-
tische middelen moeten krijgen.

De onderzoekers hebben in deze studie ontrafeld 
waarom T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL) 
cellen soms ongevoelig zijn voor steroïden. Zij vonden 
dat in deze leukemiecellen een signaalroute aanstaat 
die ervoor zorgt dat het eiwit BIM wordt uitgeschakeld. 
Dit eiwit speelt normaal een belangrijke rol bij het 
doodmaken van cellen door steroïden. Doordat dit eiwit 
is uitgeschakeld, hebben de steroïden geen effect 
meer. Vervolgens keken de onderzoekers hoe ze het 
deel van de signaalroute die zorgt voor het uitschakelen 
van BIM met medicijnen konden aanpakken. Zo vonden 
ze meerdere medicijnen die de leukemiecellen weer 
gevoelig kunnen maken voor steroïden. Het middel 
selumenitib bleek het meest effectief. Dit middel wordt 
al getest bij een subgroep van kinderen met T-ALL.  
Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal dit  
nu bij een grotere groep kinderen getest gaan worden, 
zodat steroïde ongevoeligheid bij kinderen met T-ALL 
hopelijk snel kan worden aangepakt.

AFGERONDE ONDERZOEKEN 2021

81 Langetermijneffecten behandeling
 schildklierkanker

CENTRUM:  UMCG 
LOOPTIJD:  9 jaar, 4 maanden
BIJDRAGE KIKA:  € 426.179
Gedifferentieerde schildklierkanker (DTC) is een 
zeldzame vorm van kanker die in Nederland jaarlijks bij 
5-10 kinderen gediagnosticeerd wordt. De behandeling 
bestaat uit een operatie, gevolgd door behandeling  
met radioactief jodium en een hoge dosis schildklier-
hormoon. Dankzij deze behandeling hebben deze 
kinderen gelukkig een hele goede overlevingskans  
van bijna 100%. Helaas kunnen zij wel last krijgen van 
bijwerkingen op de lange termijn. In deze studie is voor 
het eerst op grote schaal gekeken naar de schadelijke 
effecten van deze behandeling en de invloed daarvan 
op de kwaliteit van leven. De onderzoekers hebben  
een groep van ongeveer zeventig overlevenden van 
schildklierkanker bestudeerd. De kwaliteit van leven  
en de psychosociale ontwikkeling in deze groep bleek 
normaal. Ook vonden zij geen verandering in de 
vruchtbaarheid van de vrouwelijke patiënten. Wel is  
bij een derde van de patiënten sprake van verminderde 
speekselproductie en veranderde speekselsamenstel-
ling, waardoor zij meer kans hebben op gaatjes in het 
gebit. Bij vooral de oudere patiënten was er daarnaast 
een subtiele verandering in hartfunctie. De onderzoe-
kers hebben dit vijf jaar later nogmaals gemeten en 
toen bleek dit verder verslechterd. Ondanks dat dit nog 
niet met klachten gepaard gaat, is het wel belangrijk 
dat dit in de gaten wordt gehouden naarmate de 
patiënten ouder worden.

110 Hoe kan je het best infecties 
 voorkomen bij kinderen met acute 
 lymfatische leukemie?

CENTRUM:   UMC Utrecht - Wilhelmina 
Kinderziekenhuis

LOOPTIJD:  8 jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 263.786
Kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) kunnen 
als gevolg van hun behandeling een verminderde 
afweer hebben. Zij hebben daardoor een groter risico 
op infecties, wat kan zorgen voor ernstige bijwerkingen 
en zelfs overlijden. Om het risico op infecties te 
beperken, krijgen kinderen tijdens de behandeling 
standaard antibiotica en soms ook medicijnen tegen 
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236 Nieuwe medicijnen voor ALL bij
 baby's

CENTRUM:   Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

LOOPTIJD:  4 jaar, 7 maanden
BIJDRAGE KIKA:  € 487.932
De vorm van ALL die bij baby's voorkomt is vaak slecht 
te behandelen. Het vinden van nieuwe effectieve 
medicijnen is daarom erg belangrijk. De onderzoekers 
vonden in eerder labonderzoek dat een bepaald type 
medicijn effectief werkt tegen cellen van deze vorm van 
leukemie. Helaas konden deze medicijnen niet goed 
worden ingezet bij patiënten, omdat combinatie met 
andere anti-leukemie medicijnen moeilijk bleek en er 
een groot risico was op bijwerkingen. In dit onderzoek  
is daarom gekeken of varianten van deze medicijnen 
ook effectief zijn terwijl ze minder bijwerkingen geven.

Het type medicijnen waar dit onderzoek zich op richt, 
remt de zogenaamde HDAC-eiwitten. In het lichaam 
zijn er verschillende soorten HDAC-eiwitten, die 
allemaal een andere functie hebben. In dit onderzoek  
is gekeken welke HDAC's juist wel en welke juist niet 
geremd moeten worden om een effectief medicijn te 
krijgen dat zo min mogelijk bijwerkingen geeft. Het 
bleek dat het remmen van HDAC4, HDAC5, HDAC6  
en HDAC7 dodelijk is voor de kankercellen, maar niet 
voor de gezonde bloedcellen. Op dit moment testen  
de onderzoekers de effectiviteit van medicijnen die 
specifiek die HDAC's remmen. De resultaten hiervan 
worden begin 2022 verwacht.

262 Mini-tumoren voor neuroblastoom, 
 medulloblastoom en Ewing sarcoom 
 kweken in het lab

CENTRUM:   Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

LOOPTIJD:  4 jaar, 3 maanden
BIJDRAGE KIKA:  € 484.899
Kinderen met neuroectodermale tumoren zoals 
neuroblastoom, medulloblastoom en Ewing sarcoom 
hebben nog steeds een slechte genezingskans: 
20-70% van deze patiënten overlijdt als gevolg van de 
tumor. Er is in de laatste jaren helaas weinig vooruit-
gang geboekt in de ontwikkeling van nieuwe therapieën 
voor deze tumoren. Dit heeft vooral te maken met het 
gebrek aan goede experimentele tumormodelsystemen 
om de ziekte beter te kunnen begrijpen en nieuwe 
medicijnen te kunnen testen. 

De zogenaamde organoïden-technologie is een revolutie 
op het gebied van de tumormodelsystemen. Deze 
technologie maakt het mogelijk om mini-organen en 
mini-tumoren in het laboratorium te kweken vanuit 
materiaal uit een patiënt of donor. Deze mini-tumoren 
hebben de eigenschappen van de originele tumor van 
de betreffende patiënt en kunnen worden gebruikt om 
de mechanismes die zorgen dat tumorcellen delen, 
uitzaaiingen vormen, of resistent worden tegen genees-
middelen, in detail te bestuderen. Ook kunnen ze 
worden ingezet om de gevoeligheid van tumorcellen 
voor medicijnen te onderzoeken.

In dit onderzoek zijn voor het eerst organoïden gemaakt 
van neuroblastoom, medulloblastoom en Ewing 
sarcoom. Deze zijn genetisch in kaart gebracht en in 
het lab behandeld met een groot aantal kinderkanker-
medicijnen. Verwacht wordt dat de ontwikkeling van 
deze technologie het kinderkankeronderzoek wereld-
wijd een impuls zal geven. 

264 DNA-afwijkingen in acute lymfatische
 leukemiepatiënten met een slechte 
 prognose

CENTRUM:   Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

LOOPTIJD:  3 jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 446.220
In dit onderzoek is gezocht naar DNA-veranderingen  
in leukemiecellen die meer kunnen vertellen over het 
verloop van de ziekte. Dit onderzoek richtte zich op  
een specifieke vorm van leukemie: hyperdiploïde acute 
lymfatische leukemie. Hoewel dit type een gunstige 
prognose heeft, is de genezing van patiënten behan-
deld volgens het intensieve hoog-risico protocol niet  
zo goed als dat van andere subtypen. 

In dit onderzoek is op meer dan honderd monsters met 
behulp van grootschalige technieken het DNA in kaart 
gebracht. De onderzoekers vonden onder meer dat de 
volgende DNA-veranderingen veel voorkwamen bij 
deze patiëntengroep:

-  Bij 60% van de hyperdiploïde leukemie zaten er 
veranderingen in een stuk van het DNA waar zich  
de code bevindt voor het RAS tumorgen. In vervolg-
onderzoek gaan de onderzoekers kijken of de 
leukemie cellen gevoelig zijn voor geneesmiddelen die 
zich richten op de effecten van het RAS tumorgen. 

-  Verlies van het IKZF1 gen kwam ook vaak voor.  
Dit bleek bovendien samen te hangen met ongevoe-
ligheid van leukemiecellen voor de geneesmiddelen 
prednison en asparaginase. Deze middelen zijn 
belangrijk bij de behandeling van leukemie en de 
ongevoeligheid kan verklaren waarom hyperdiploïde 
leukemie met verlies van IKZF1 een ongunstige 
uitkomst heeft. Deze resultaten suggereren dat  
deze patiënten wellicht beter met andere middelen 
behandeld kunnen worden.

-  Tot slot zaten er bij een deel van de patiënten 
veranderingen in het CREBBP-gen en dit bleek 
samen te hangen met een ongunstige uitkomst. 

Al met al draagt dit onderzoek bij aan het beter kunnen 
inschatten van het risico op terugkeer van leukemie op 
basis van DNA-gegevens die bij de diagnose verkregen 
worden. Daarnaast geeft het inzicht in de rol van 
bepaalde DNA-veranderingen die kunnen helpen  
om de leukemiecellen gerichter aan te pakken.

327 Betere, snellere en veiligere 
 diagnostiek voor 
 neuroblastoompatiënten

CENTRUM:   Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

LOOPTIJD:  1 jaar
BIJDRAGE KIKA:  € 99.655
Momenteel krijgen patiënten met neuroblastoom 
tijdens de behandeling meerdere MIBG-scans om de 
uitgebreidheid van de ziekte af te beelden. De scans 
zijn belangrijk om de ziekte te volgen, maar er kleven 
ook meerdere nadelen aan. 

Sinds kort is er een nieuw type scan beschikbaar, 
namelijk de MFBG-scan, die veel voordelen heeft  
ten opzichte van de MIBG-scan: 

-  Bij de MIBG-scan wordt radioactief jodium toege-
diend, wat schadelijk kan zijn voor de schildklier.  
Om onnodige bestraling van de schildklier te voor-
komen, moeten patiënten gedurende drie dagen 
verschillende medicijnen gebruiken om de schildklier 
te beschermen. Desondanks komt schildklierkanker 
relatief vaak voor bij langdurig overlevenden. Bij de 
MFBG-scan wordt geen radioactief jodium toege-
diend. 

-  Bij de MIBG-scan moet de patiënt twee dagen achter 
elkaar het ziekenhuis bezoeken: één dag voor de 

MIBG-toediening en één dag voor de scan. Bij de 
MFBG-scan kan dit beide op dezelfde dag gedaan 
worden 

-  De MFBG-scan heeft een veel kortere scantijd dan  
de MIBG-scan (tien minuten in plaats van negentig 
minuten). Hierdoor is veel minder vaak narcose nodig. 

-  De MFBG-scan levert hogere kwaliteit beelden. 
Hierdoor kunnen mogelijk kleinere tumoren en 
uitzaaiingen afgebeeld worden. 

In dit onderzoek is deze nieuwe scan getest bij een 
groep van twintig neuroblastoompatiënten. Zij kregen 
zowel de MFBG- als de MIBG-scan. Het onderzoek liet 
zien dat de MFBG-scan mogelijk is, dat het veilig is  
en dat er inderdaad veel patiënten zonder narcose 
gescand kunnen worden. Vrijwel alle ziekte die op de 
MIBG-scans gezien werd, werd ook op de MFBG-scans 
gezien en bij de meeste patiënten was er zelfs meer  
te zien op de MFBG-scan. 

Al met al zijn dit veelbelovende resultaten. Er is een 
grote kans dat de MFBG-scan de MIBG-scan in de 
toekomst zal vervangen. 

Omdat het in deze studie nog om een kleine groep 
patiënten ging, kan nog niet bewezen worden dat 
MFBG inderdaad net zo goed of beter is dan de 
MIBG-scan. Daarvoor zullen nu meer patiënten worden 
onderzocht. Als ook dan het resultaat positief blijft,  
kan de MFBG-scan de MIBG-scan vervangen. 

328 Hoe kunnen nieuwe bestralings-
 technieken voor niertumoren
 optimaal worden ingezet?

 CENTRUM:   Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

LOOPTIJD:  2 jaar, 3 maanden
BIJDRAGE KIKA:  € 157.767
Kinderen met een niertumor die bestraald moeten 
worden op de flank (zijkant van de buik) werden 
voorheen met een standaardtechniek bestraald die 
eenvoudig en snel gepland is, maar als nadeel heeft  
dat al het gezonde weefsel in de buik tot eenzelfde 
dosis als de tumor wordt bestraald.

Nieuwe bestralingstechnieken die sinds 2014 in 
Nederland ingezet worden, maken het mogelijk om heel 
gericht het risicogebied te bestralen en de dosis op het 
omliggende gezonde weefsel te beperken. Om deze 

  JAARVERSLAG 2021   JAARVERSLAG 202130 31



techniek goed te gebruiken is door een groep experts, 
bestaande uit bestralingsartsen en chirurgen, een 
richtlijn opgesteld. Hierin staat beschreven hoe 
behandelend artsen moeten bepalen welk gebied 
bestraald moet worden. 

De onderzoekers hebben laten zien dat deze nieuwe 
techniek, in combinatie met hun nieuwe richtlijn, bij 
60% van de kinderen kan leiden tot minder late effecten 
van bestraling, zoals een lager risico op diabetes,  
hart- en vaatziekten en miltschade.

In dit onderzoek is ook gekeken of deze nieuwe richtlijn 
al breed internationaal ingezet kan worden. Hiervoor 
zijn tien verschillende centra in Europa gevraagd om de 
richtlijn toe te passen op verkregen scans van verschil-
lende niertumoren. Hieruit bleek dat er grote variatie 
bestaat in hoe radiotherapeuten de vorm en het 
volume van de doelgebieden interpreteren met vaak 
een onderschatting van het risicogebied als gevolg.  
Om het risico op onderbehandeling te verminderen, 
wordt naar aanleiding van dit onderzoek geadviseerd 
om alle behandelplannen op basis van de nieuwe richtlijn 
centraal te laten evalueren door onafhankelijke experts.

335 Wat is de rol van de omgeving in het 
 lichaam op T-cel acute lymfatische 
 leukemie?

CENTRUM:   Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

LOOPTIJD:  1 jaar, 6 maanden
BIJDRAGE KIKA:  € 102.702
Door intensieve combinatie chemotherapie geneest 
zo’n 80 procent van de kinderen met een T-cel 
leukemie. Echter, bij terugkeer (recidief) van de ziekte 
zijn er weinig behandelingsopties omdat T-ALL dan 
zeer resistent is geworden voor verdere behandeling.  
Er zijn maar weinig aanwijzingen in de tumorcellen zelf 
gevonden die een recidief of chemo-resistentie kunnen 
verklaren of veroorzaken. Hoogstwaarschijnlijk spelen 
hier dus ook andere processen een rol. De onderzoe-
kers willen kijken hoe cellen in de omgeving van de 
tumorcellen in het lichaam een rol kunnen spelen bij 
groei en overleving van T-ALL cellen. In dit pilotproject 
zijn de onderzoekers gestart om de omgeving van de 
leukemiecellen in de thymus na te bootsen en ze 
kunnen inmiddels T-ALL cellen in een thymus zichtbaar 
maken in het lab. Hiermee kunnen ze zien met welke 
omgevingscellen de T-ALL cellen contact maken. Deze 

contacten geven aanwijzingen voor mogelijke nieuwe 
vormen van therapie waarbij deze contacten worden 
verbroken. Met behulp van deze opgezette technieken 
kan nu vervolgonderzoek worden opgezet dat hopelijk 
zal leiden tot nieuwe inzichten voor therapieën. 

339 Hoe kijken ouders van 
 nierkankerpatiënten aan tegen 
 uitgebreid DNA-onderzoek?

CENTRUM:   Prinses Máxima Centrum voor 
Kinderoncologie

LOOPTIJD:  1 jaar, 6 maanden
BIJDRAGE KIKA:  € 91.854
In dit onderzoek is door middel van interviews onder-
zocht hoe ouders van kinderen met nierkanker 
aankijken tegen uitgebreid DNA-onderzoek. De meeste 
ouders bleken snel een beslissing te nemen of hun  
kind wel of niet mee mag doen aan DNA-onderzoek. 
Slechts een enkeling denkt er nog lang over na. Ouders 
zoeken geen informatie op en baseren hun keuze op 
het gesprek met de arts en de informatiefolder. Vaak 
vertellen ouders wel aan familieleden dat ze mee  
gaan doen, maar echt in discussie gaan over wel/niet 
meedoen gebeurt niet vaak. De ouders bleken genoeg 
te weten over DNA om een beslissing te kunnen maken. 
Ze weten dat ze moeten beslissen over een weten-
schappelijk onderzoek en niet over normale zorg voor 
hun kind. Het was voor veel ouders wel lastig om de 
gevolgen van de verschillende opties van het DNA-
onderzoek te overzien. De onderzoekers adviseren 
daarom om de voorlichting in de toekomst in stukken 
op te delen, zodat het overzichtelijker is en beter kan 
worden gedoseerd. 

Het overgrote deel van de ouders geeft toestemming 
voor DNA-onderzoek. Ouders bleken zowel eigen en 
altruïstische redenen te hebben om hiermee in te 
stemmen. De ouders die meededen aan het onderzoek 
zagen weinig nadelen. Zo maakten zij zich weinig 
zorgen over privacy, de uitslag, of wat er zou gebeuren 
bij het afsluiten van een verzekering als hun kind later 
een huis wil kopen. Er waren slechts weinig ouders  
die niet meededen aan DNA-onderzoek en wel aan  
dit onderzoek wilden deelnemen. Die ouders gaven 
verschillende redenen aan waarom ze niet wilden 
deelnemen aan DNA-onderzoek. Voorbeelden hiervan 
waren geloofsovertuiging, zorgen om privacy, niet 
willen weten of het kind een DNA-afwijking heeft, en 
één gezin had te veel andere dingen aan het hoofd. 

343 Hoe kunnen de modernste techniek
 en voor het in beeld brengen en 
 bestralen van uitgezaaide kanker 
 optimaal bij kinderen worden
  ingezet?

CENTRUM:  UMC Utrecht
LOOPTIJD:  1 jaar, 8 maanden
BIJDRAGE KIKA:  € 217.899
De meeste kinderen met uitgezaaide kanker ondergaan 
een agressieve behandeling die gericht is op genezing. 
Bestraling is vaak een onderdeel van de behandeling, 
omdat dit de genezingskans vergroot en de kans dat de 
ziekte terugkomt verkleint. Er is op dit moment echter 
nog geen vast protocol voor hoe deze kinderen het best 
bestraald kunnen worden. Het aantal bestralingen, de 
benodigde dosis en de beste techniek hiervoor zijn voor 
de meeste vormen van uitzaaiingen niet vastgelegd.

De laatste jaren zijn er enorme ontwikkelingen geweest 
op het gebied van het in beeld brengen en bestralen 
van uitzaaiingen. Bij volwassenen worden hiermee al 
veelbelovende resultaten geboekt. Het is daarom hoog 
tijd deze moderne technieken ook zo snel mogelijk 
optimaal bij kinderen met uitzaaiingen in te kunnen 
zetten. De onderzoekers hebben in dit project een 
optimaal bestralingsplan vastgesteld voor bestraling 
van uitzaaiingen in het bot bij kinderen met neuroblas-
toom, rhabdomyosarcoom of Ewing sarcoom. Deze 
nieuwe opzet blijkt ook te zorgen voor minder schade 
aan omliggende organen. Met deze gegevens wordt  
nu een nieuw behandelprotocol opgesteld. Hierdoor 
kunnen alle kinderen met deze uitzaaiingen volgens 
hetzelfde, optimale protocol bestraald worden.  
De onderzoekers verwachten dat er hierdoor meer 
kinderen met uitzaaiingen genezen kunnen worden  
en dat de bijwerkingen van de behandeling zullen 
verminderen. Bovendien zal de belasting van de 
patiënten tijdens de behandeling worden verkleind, 
omdat het benodigde aantal bestralingssessies  
wordt geminimaliseerd.
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Jaarrekening
2021

kika.nl

STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ

BALANS

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

ACTIVA

Immateriele vaste activa  20.993  45.452 

Materiële vaste activa  313.324  374.608 

Financiële vaste activa  28.067  31.817 

Voorraden  91.253  54.475 

Vorderingenen en overlopende activa  4.963.226  2.879.947 

Effecten  15.029  14.148 

Liquide middelen  51.393.021  43.144.319 

 56.462.529  46.092.889 

Totaal activa  56.824.913  46.544.767 

 

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve  3.000.000  3.000.000 

Bestemmingsreserve toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek  6.952.330  4.362.488 

Bestemmingsreserve CORE Funding  15.000.000  10.000.000 

Bestemmingsreserve extra Corefunding 2022/2023/2024  10.500.000  10.500.000 

Bestemmingsreserve Grand Challenge  5.000.000  2.500.000 

Bestemmingsreserve FESTIMAAL  1.456.785  1.500.000 

Bestemmingsreserve recruitment  2.078.988 2.280.926 

Bestemmingsreserve verbouwingen 98.419 132.817 

Bestemmingsreserve KiKa 20 jaar  750.000  -   

 44.836.522  34.276.231 

Langlopende schulden  5.193.961  4.665.565 

Kortlopende schulden  6.794.430  7.602.972 

Totaal Passiva  56.824.913  46.544.767 
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STICHTING KINDEREN KANKERVRIJ

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroot Begroot

2021 2021 2020 2022*

€ € € €

BATEN

Baten van particulieren 22.390.862 19.338.000 21.047.687 18.765.000

Baten van bedrijven 2.545.417 1.500.000 1.536.455 2.000.000

Baten van loterijorganisaties 3.595.837 4.462.000 2.743.783 4.710.000

Baten van andere organisaties zonder winststreven 3.358.731 1.000.000 1.083.843 4.210.000

SOM VAN DE VERWORVEN BATEN 31.890.847 26.300.000 26.411.768 29.685.000

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 136.148 200.000 206.787 150.000

SOM VAN DE BATEN 32.026.995 26.500.000 26.618.555 29.835.000

LASTEN

Besteed aan doelstellingen

Wetenschappelijk onderzoek 4.016.321 - 2.972.023 -

Corefunding Prinses Máxima Centrum 10.000.000 - 10.000.000 -

Voorlichting 904.063 - 1.138.204 -

14.920.384 20.245.600 14.110.227 23.270.216

Wervingskosten 5.992.381 5.690.468 5.595.548 6.042.674

Kosten beheer en administratie 204.692 233.933 227.497 222.110

SOM VAN DE LASTEN 21.117.457 26.170.000 19.933.271 29.535.000

SALDO VOOR FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 10.909.538 330.000 6.685.284 300.000

Saldo financiële baten en lasten -349.247 -330.000 -203.006 -300.000

SALDO DER BATEN EN LASTEN 10.560.291 - 6.482.278 -

Toevoeging/ onttrekking aan:

Bestemmingsreserve toekomstig wetenschappelijk  
onderzoek 2.589.842 -

Bestemmingsreserve CORE Funding 5.000.000 -

Bestemmingsreserve extra Corefunding 2022/2023/2024 - 2.735.750

Bestemmingsreserve Grand Challenge 2.500.000 2.500.000

Bestemmingsreserve FESTIMAAL -43.215 1.500.000

Bestemmingsreserve recruitment -201.938 -219.074

Bestemmingsreserve verbouwingen -34.398 -34.398

Bestemmingsreserve KiKa 20 jaar 750.000

10.560.291 - 6.482.278 -

*  Op de begroting 2022 is geen accountantscontrole toegepast.

KASSTROOMOVERZICHT

Onderstaand volgt het kasstroomoverzicht

2021 2020

€ €

Kasstroom uit activiteiten

Saldo der baten en lasten boekjaar 10.560.291 6.482.278

Aanpassing resultaat naar netto kasstroom  
van operationale activiteiten:    

Mutatie voorraden -36.778 -31.560

Mutatie vorderingen en overlopende activa -2.083.279 36.700

Mutatie kortlopende verplichtingen -808.542 -2.493.827

Afschrijving op immateriële vaste activa 24.459 34.550

Afschrijving op materiële vaste activa 110.000 114.328

Mutatie langlopende verplichtingen 528.397 -1.189.773

Netto kasstroom operationele activiteiten -2.265.743 -3.529.582

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa - -6.821

Investeringen materiële vaste activa -48.716 -37.876

Desinvesteringen materiële vaste activa -  -   

Mutatie effecten -881 969

Mutatie in de financiele vaste activa 3.750 3.750

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -45.847 -39.979

8.248.702 2.912.717

Liquide middelen per 1 januari 43.144.319 40.231.602

Liquide middelen per 31 december 51.393.021 43.144.319

8.248.702 2.912.717

Tegenover de liquide middelen ultimo 2021 ten bedrage van € 51,4 mln staan € 9,1 mln verplichtingen uit  
onderzoeksprojecten en € 2,5 mln voor Corefunding.
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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 kinderkanker, 
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 
onder steunend, 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 “Fondsen-
wervende 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 wissel-
koers op de transactiedatum.

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 
desbetreffende 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.

VORDERINGEN
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamor-
tiseerde 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 handels porte-
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 reserves 
worden vastgesteld door directie en Raad van Toezicht.

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 toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek is bestemd voor besteding aan toekomstig 
wetenschappelijk onderzoek, fellowship (Doel is dat 
jonge onderzoekers in het buitenland kennis of techno-
logieën op kunnen doen, die in Nederland niet beschik-
baar zijn) en  tenders (grand challenge, voor grote 
internationale onderzoeksaanvragen waarbij 2-3 
internationale onderzoeksgroepen samenwerken). 

Er is een bestemmingsreserve voor het Prinses Máxima 
Centrum ìnzake Corefunding, dat gemaximeerd is op 
€ 15 miljoen.

De bestemmingsreserve voor de extra Corefunding 
2022/2023/2024 is gevormd om tegemoet te komen 
aan de vraag vanuit het Prinses Máxima Centrum voor 
extra Corefunding gedurende 3 jaar. Door Covid-19 
ontvangt het Prinses Máxima Centrum minder fondsen 
van hun andere partners. Met deze extra funding kan 
stagnatie in research voorkomen worden en nieuw 
elementair onderzoek doorgang vinden.

De bestemmingsreserve Grand Challenge is bestemd 
voor grote internationale onderzoeksaanvragen, waarbij 
meerdere internationale onderzoeksgroepen samen-

werken en waarbij minimaal een Nederlandse compo-
nent aanwezig is.

De bestemmingsreserve FESTIMAAL is gevormd voor 
de ontwikkeling/opzet van Horeca in de vorm van een 
pannenkoekenrestaurant om de achterban significant 
te laten groeien. Eten met een glimlach is ook geven 
met een glimlach.

De bestemmingsreserve recruitment is gevormd om 
kosten van tijdelijke inhuur van specialisten voor het 
PMC te kunnen financieren.

De bestemmingsreserve verbouwingen betreft de 
ontvangen subsidie voor verbouwingen in de nieuwe 
huisvesting, die naar rato van de afschrijvingen zal  
vrij vallen.

De bestemmingsreserve KiKa 20 jaar is gevormd in het 
jubileum te kunnen vieren met de achterban.

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. 
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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 cate-
gorieën:

Baten van particulieren
De baten van particilieren bestaan uit nalaten-
schappen, 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.

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 hebben 
particulieren, 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.

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA 
Immateriële vaste activa 
Het verloop van de immateriële vaste activa in 2021 is als volgt:  

Totaal Software &  
website applicaties

Stand begin boekjaar

Aanschafwaarde 148.270 148.270

Cum. Afschrijvingen t/m 2020 102.819 102.819

Boekwaarde 45.452 45.452

Mutaties in boekjaar

Investeringen - -

Desinvestering aanschafwaarde - -

Desinvestering cumulatieve afschrijving - -

Afschrijvingen 24.459 24.459

24.459 24.459

Stand ultimo boekjaar

Aanschafwaarde 148.270 148.270

Cum. afschrijvingen t/m 2021 127.277 127.277

Boekwaarde 20.993 20.993

Afschrijvingspercentage  33% 

KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de 
indirecte methode. 
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Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in 2021 is als volgt:

Totaal

Inventaris
en 

computers Verbouwing
Transport 
middelen

Actie  
materialen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Stand begin boekjaar

Aanschafwaarde 622.845 148.368 334.726 64.395 75.357

Cum. Afschrijvingen t/m 2020 248.237 64.442 76.190 33.835 73.770

Boekwaarde 374.608 83.926 258.536 30.560 1.587

Mutaties in boekjaar

Investeringen 48.716 10.219 38.497

Desinvestering aanschafwaarde -26.949 -8.725 -18.224

Desinvestering cumulatieve afschrijving 26.949 8.725 18.224

Afschrijvingen 110.000 28.268 66.945 13.200 1.587

-61.284 -18.049 -66.945 25.297 -1.587

Stand ultimo boekjaar

Aanschafwaarde 644.612 149.861 334.726 102.892 57.133

Cum. afschrijvingen t/m 2021 331.288 83.985 143.135 47.035 57.133

Boekwaarde 313.324 65.877 191.591 55.857 0

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

Totaal Overige leningen u/g

Financiële vaste activa

Stand begin boekjaar 31.817 31.817

Aflossing 3.750 3.750

Boekwaarde einde boekjaar  28.067  28.067 

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.

VLOTTENDE ACTIVA

31 december 2021 31 december 2020

Voorraden verkoopartikelen  91.253  54.475 

31 december 2021 31 december 2020

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Overige vorderingen

Debiteuren  13.951  16.234 

Vooruitbetaalde bedragen  90.430  100.698 

Te ontvangen aflossing lening u/g  3.750  3.750 

Te ontvangen rente  -  1.966 

Omzetbelasting  18.911  - 

Te ontvangen baten  4.789.067  2.701.514 

Borg Olympisch Stadion  42.797  42.497 

Overige vorderingen  4.320  13.288 

 4.963.226  2.879.947 

31 december 2021 31 december 2020

De te ontvangen baten bestaan uit de volgende posten:

Te ontvangen uit nalatenschappen  3.969.214  2.286.085 

Te ontvangen Vriendenloterij  134.913  165.633 

Te ontvangen Emolife inzake Lot of Happiness  264.650  249.796 

Te ontvangen Emolife inzake activiteiten  335.103  - 

Overige vorderingen  85.186 

 4.789.067  2.701.514 

31 december 2021 31 december 2020

Effecten

Vastrentende waarden  15.029  14.148 

 15.029  14.148 

LIQUIDE MIDDELEN

Kas  8.417  8.588 

ING  13.269.672  13.013.587 

Rabobank  6.130.094  6.142.488 

ABN AMRO Mees Pierson c.q. ABN AMRO  22.819.809  14.767.857 

ASN Bank  1.995.657  2.004.007 

Van Lanschot  7.169.372  7.207.792 

 51.393.021  43.144.319 

De saldi op de bankrekeningen is direct opeisbaar. 
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RESERVES EN FONDSEN

31 december 2021 31 december 2020

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 2021 31 december 2020

Bestemmingsreserve toekomstig  
wetenschappelijk onderzoek

Stand begin boekjaar 4.362.488 12.126.738

Onttrekking -3.516.895 -2.447.189

Toevoeging 6.106.737 2.447.189

Overboeking naar bestemmingsreserve extra Core Funding - -7.764.250

Stand einde boekjaar 6.952.330 4.362.488

31 december 2021 31 december 2020

Bestemmingsreserve CORE Funding

Stand begin boekjaar 10.000.000 10.000.000

Onttrekking -10.000.000 -10.000.000

Toevoeging 15.000.000 10.000.000

Stand einde boekjaar 15.000.000 10.000.000

31 december 2021 31 december 2020

Bestemmingsreserve Extra CORE Funding  
2022/2023/2024

Stand begin boekjaar 10.500.000 -

Toevoeging uit saldo Baten en Lasten - 2.735.750

Overboeking van bestemmingsreserve wetenschappelijk 
onderzoek - 7.764.250

Stand einde boekjaar 10.500.000 10.500.000

31 december 2021 31 december 2020

Bestemmingsreserve Grand Challenge

Stand begin boekjaar 2.500.000 -

Toevoeging uit saldo Baten en Lasten 2.500.000 2.500.000

Stand einde boekjaar 5.000.000 2.500.000

31 december 2021 31 december 2020

Bestemmingsreserve FESTIMAAL

Stand begin boekjaar 1.500.000 -

Toevoeging uit saldo Baten en Lasten - 1.500.000

Onttrekking -43.215 -

Stand einde boekjaar 1.456.785 1.500.000

31 december 2021 31 december 2020

Bestemmingsreserve recruitment

Stand begin boekjaar 2.280.926 2.500.000

Onttrekking -201.938 -219.074

Stand einde boekjaar 2.078.988 2.280.926

31 december 2021 31 december 2020

Bestemmingsreserve Verbouwing

Stand begin boekjaar 132.817 167.215

Onttrekking -34.398 -34.398

Stand einde boekjaar 98.419 132.817

31 december 2021 31 december 2020

Bestemmingsreserve KiKa 20 jaar

Stand begin boekjaar - -

Toevoeging uit saldo Baten en Lasten 750.000 -

Stand einde boekjaar 750.000 -
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KORTLOPENDE SCHULDEN

31 december 2021 31 december 2020

Crediteuren  205.227  28.069 

Nog te betalen onderzoeksprojecten  3.891.769  4.667.105 

Nog te betalen CORE-funding  2.500.000  2.500.000 

Omzetbelasting  -  35.553 

Vooruitontvangen bedragen  3.375  13.377 

Te betalen bankrente  73.264  32.878 

Terug te betalen NOW premie  -  80.478 

Reservering vakantiegeld  58.002  67.058 

Nog te betalen kosten  62.793  178.453 

 6.794.430  7.602.971 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN.
Huurverplichting
In 2019 is een huurcontract aangegaan voor het nieuwe pand in het Olympisch Stadium. De looptijd is 10 jaar,  
de jaarlijkse huur is € 151.000.          

Garantstelling
Kika heeft zich garant gesteld voor twee "fasttrack-grants" voor PMC voor een bedrag van € 600.000.   
 

LANGLOPENDE SCHULDEN
Toegekende onderzoeksprojecten

Verplichting  
01-01-2021

Goed-
gekeurde  
projecten 

2021
Betaald  
in 2021

Vrijval  
in 2021

Restant 
verplichting 

31-12-2021

Koningin Beatrix Kinderkliniek -  
UMC Groningen  66.663 - 55.347 11.316  -   

Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum 
Leiden - LUMC  354.547 599.934 272.980 -  681.501 

Vu Medisch Centrum Amsterdam  379.854 - - -  379.854 

Wilhelmina Kinderziekenhuis - UMC Utrecht  607.718 - 159.291 3.651  444.776 

UMC St Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen  374.806 - 249.746 -  125.060 

Emma Kinderziekenhuis - AMC Amsterdam  34.592 - - -  34.592 

Samenwerkingsprojecten  
(tussen 7 centra, SKION)  252.825 - - -  252.825 

Prinses Máxima Centrum  
voor Kinderoncologie  7.261.405 2.974.360 3.026.470 42.432  7.166.862 

Draag je steentje bij  260 - - -  260 

 9.332.669  3.574.294  3.763.834  57.399  9.085.730 

Te betalen in komend boekjaar  4.667.105 - - -  3.891.769 

Langlopende verplichting  4.665.565  3.574.294  3.763.834  57.399  5.193.961 

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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LASTEN
Besteed aan doelstelling

Werkelijk 
2021

Begroot
2021

Werkelijk 
2020

Begroot
2022*

€ € € €

Toegekende projecten

UMCG te Groningen -11.316 -

Willem-Alexander Kinder- en Jeugdcentrum Leiden - LUMC 599.934 -36.613

Vu Medisch Centrum Adam - 7.702

Wilhelmina Ziekenhuis Utrecht -3.651 126.092

UMC St Radboud Kinderziekenhuis Nijmegen - -

Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam - -17.601

Samenwerkingsprojecten (7 centra, SKION) - 125.473

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie 2.931.928 2.242.136

Draag je steentje bij - -

Som van de aangegane verplichtingen onderzoeksprojecten 3.516.895 2.447.189

Core Funding Prinses Máxima Centrum 10.000.000 10.000.000

Kosten fast track grant 201.938 219.074

Kosten onderzoek 41.331 33.510

Kosten voorlichting 13.271 13.866

13.773.435 20.245.600 12.713.639 23.270.216

Met het Prinses Máxima Centrum is een overeenkomst aangegaan voor CORE Funding voor de door haar uit te 
voeren activiteiten, De looptijd van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd. De jaarlijkse toegezegde bijdrage 
is € 10.000.000 onder de voorwaarde van de beschikbaarheid van financiele middelen bij Kika en de voortgang  
van de bestedingen bij het Prinses Máxima Centrum. Van 2022 tot en met 2024 wordt € 13.500.000 per jaar 
beschikbaar gesteld.
 

Werkelijk 
2021

Begroot
2021

Werkelijk 
2020

Begroot
2022*

€ € € €

Wervingkosten (publiciteit en communicatie) 

Kosten databasebeheer en management  45.755  76.000  45.624 

Kosten drukwerk, porto, adressenbestand  155.121  73.979  186.826 

Marketingkosten derden  4.871.648  4.778.731  4.429.607 

Kosten KiKa acties  290.750  176.187 

Kosten vrijwilligers/communicatie  7.950  4.756  5.039 

Onderzoek nieuwe activiteiten  43.215  85.107 

Overige communicatie/fondsenwervingkosten  34.726  145.265  102.053 

 5.449.165  5.078.731  5.030.443  5.440.000 

     

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkelijk 
2021

Begroot
2021

Werkelijk 
2020

Begroot
2022*

€ € € €

BATEN

Baten van particulieren

Nalatenschappen  5.171.960  4.600.000  4.951.389  4.965.000 

Donaties en giften  17.218.902  14.738.000  16.096.298  13.800.000 

 22.390.862  19.338.000  21.047.687  18.765.000 

Baten van bedrijven

Donaties en giften  1.551.459  -    1.454.211  -   

Overige baten van bedrijven (Kika acties)  993.958  -    82.244  -   

 2.545.417  1.500.000  1.536.455  2.000.000 

De overige baten van bedrijven betreffen o.a. Koningsdag 2021.    

Baten van loterijorganisaties

Lot of Happiness 3.102.160  3.882.000 2.135.411  4.270.000 

Vriendenloterij  493.677  580.000  608.372  440.000 

 3.595.837  4.462.000  2.743.783  4.710.000 

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Donaties en giften 914.955  -   766.224 -

KiKa acties  2.443.776  -    317.619  -   

 3.358.731  1.000.000  1.083.843  4.210.000 

KiKa acties betroffen Giro di KIKA, KIKA Extreme, Nederland beweegt voor KIKA, Run for KIKA, Run for KIKA Lentefit, 
Run for KIKA Marathon en Run for KIKA Summerfun.

Baten als tegenprestatie voor de levering  
van producten

Baten verkoop artikelen  280.639  -    490.636  -   

Kosten verkoop artikelen  144.491  -    283.849  -   

Verkoop artikelen bruto winst  136.148  200.000  206.787  150.000 

Som van de baten  32.026.995  26.500.000  26.618.555  29.835.000 

De gerealiseerde totale baten ten opzichte van voorgaand jaar zijn ondanks COVID-19 toegenomen.  
Activiteiten konden in de tweede helft van 2021 weer plaatsvinden.

* Op de begroting 2022 is geen accountantscontrole toegepast.
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Werkelijk 
2021

Begroot
2021

Werkelijk 
2020

Begroot
2022*

€ € € €

Huisvestingskosten  229.750  227.562  257.929  234.500 

Auto- en andere vervoerskosten  13.615  -    10.998  -   

Kantoor- en algemene kosten

Kantoorbenodigdheden  6.127 9.500  1.490 

Representatiekosten  14.107  -    8.670 

Kantoorkosten  57.359 109.000  89.104 

Bestuur c.q. bestuur- en secretariaatskosten  26  -    192 

Accountants-, administratie-, notaris- en advieskosten  199.942 149.000  160.630 

Overige algemene kosten  29.755 77.500  23.776 

 307.316  345.000  283.862  329.600 

Afschrijvingen

Afschrijvingskosten (na afrek boekwinst desinvesteringen)  134.459  90.059  148.888  32.000 

Totale lasten  21.117.454  27.548.970  19.933.272  30.798.316 

SALDO DER FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Financiële baten en lasten

Rente leningen u/g 1.965 1.965

Bankrente -238.273 -180.000 -102.761 -200.000

Koersresultaat effecten 881 -968

Bankkosten -113.820 -150.000 -101.242 -100.000

-349.247 -330.000 -203.006 -300.000

Personeelskosten

Werkelijk 
2021

Begroot
2021

Werkelijk 
2020

Begroot
2022*

€ € € €

Brutoloon  982.833 1.171.374  1.132.153 

Sociale lasten  205.665 277.097  286.337 

Pensioenpremies  93.274 127.800  124.078 

Overige personeelskosten  36.953 35.747  54.958 

Ontvangen ziekengeld  -80.253 -50.000  -62.140 

Ontvangen NOW  -28.758  -47.873 

1.209.714 1.562.018 1.487.513 1.492.000

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 2021 waren er gemiddeld 16,2 fte werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband 
(2020: 19,4 fte). In totaal waren 17 werknemers in dienst per einde 2021.      
              

Bezoldiging directie KiKa 2021 2020

Naam F. Hirschstein F. Hirschstein

Functie Algemeen directeur Algemeen 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  116.565  117.582 

Vakantiegeld  9.678  9.406 

Eindejaarsuitkering  10.255  -   

Extra vergoeding  6.500  6.500 

 142.998  133.488 

Belastbare vergoedingen/bijtellingen  -    -   

Pensioenlasten  31.702  29.601 

Overige beloningen op termijn  -    -   

Uitkeringen beëindiging dienstverband  -    -   

 31.702  29.601 

      

Totaal  174.700  163.089

* Op de begroting 2022 is geen accountantscontrole toegepast.

  JAARVERSLAG 2021   JAARVERSLAG 202150 51



TOELICHTING LASTENVERDELING
  

Bestemming Doelstelling Totaal  
2021

Begroot 
2021

Totaal  
2020

Lasten

Weten-
schappelijk 
onderzoek 

en  
bestedingen 

PMC

Voorlichting Wervings-
kosten

Beheer en 
Adminis-

tratie

Direct toe te rekenen 
lasten:

Besteed aan doelstelling  13.760.164 13.271  -    -   13.773.435  20.245.600 12.713.639

Publiciteit en  
communicatie  -   107.117 5.342.048  -   5.449.165  5.078.731 5.030.443

13.760.164 120.388 5.342.048 - 19.222.600 25.324.331 17.744.082 

Verdeelsleutel voor 
indirecte kosten: 13,52% 41,36% 34,32% 10,80% 100% 100%

Gebaseerd op aantal fte: 2,19 6,70 5,56 1,75 16,20 17,61 

Indirect toe te rekenen 
lasten:

Personeelskosten 163.535 500.314 415.186  130.679 1.209.714  1.562.018 1.487.513

Huisvestingskosten 31.059 95.020 78.852  24.819 229.750  227.562 257.929

Auto en andere  
vervoerskosten 1.841 5.631 4.673  1.471 13.615  - 10.998

Kantoor- en  
algemene kosten 41.545 127.100 105.474  33.198 307.316  345.000 283.862

Afschrijving 18.177 55.610 46.148  14.525 134.459  90.059 148.888

Totaal 14.016.321 904.063 5.992.381 204.692 21.117.454 27.548.970 19.933.272

Toerekeningsgrondslagen
Per functie is de tijdsbesteding toegewezen aan de doelstelling, eigen fondsenwerving, voorlichting en beheer/
administratie.

VERDELING LASTEN TEN OPZICHTE VAN DE OPBRENGSTEN

Werkelijk 
2021

Begroot
2021

Werkelijk 
2020

Begroot
2022*

€ € € €

Wervingskosten

Personeelskosten  415.186  503.751  479.788 512.069 

Overige kosten  5.577.195  5.186.717  5.115.760 5.530.005 

Totale wervingskosten  5.992.381  5.690.468  5.595.548 6.042.074 

Baten (excl. baten met als tegenprestatie  
de levering van producten)  31.890.847  26.300.000  26.411.768  29.685.000 

in % van de baten 18,79% 21,64% 21,19% 20,35%

Besteed aan doelstelling  14.920.384  20.245.600  14.110.227 23.270.216 

Baten (excl. baten met als tegenprestatie  
de levering van producten)  31.890.847  26.300.000  26.411.768  29.685.000 

Bestedingen als percentage van totaal van baten 46,79% 76,98% 53,42% 78,39%

Het percentage 'besteed aan doelstelling' is in 2021 lager dan in 2020, omdat er minder onderzoeken werden 
goedgekeurd en konden worden uitgevoerd.

Kosten administratie en beheer

Personeelskosten 130.679 168.580 154.580 161.137 

Overige kosten 74.013 69.261 72.917 60.937 

Totaal 204.692 237.841 227.497  222.074 

Totaal lasten incl. besteding aan doelstelling 21.117.457  26.170.000 19.933.271  29.535.000 

Kosten in percentage van het totaal aan lasten 0,97% 0,91% 1,14% 0,75%

* Op de begroting 2022 is geen accountantscontrole toegepast.
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Stichting Kinderen Kankervrij 
Postbus 76175 
1070 ED  AMSTERDAM 
 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
Aan: het bestuur van Stichting Kinderen Kankervrij 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Kinderen Kankervrij gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening voor het jaar geëindigd op 31 december 
2021 een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Kinderen 
Kankervrij, te Amsterdam per 31 december 2021 en van het resultaat over de periode 1 januari 2021 tot en met 
31 december 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 650 ‘Fondsenwervende 
organisaties’. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1. de balans per 31 december 2021 met een balanstotaal van € 56.824.913; 
2. de staat van baten en lasten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021 met een resultaat van 

€ 10.560.291 (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 
 
Het jaarverslag omvat andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij. 
 
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 RJ-Richtlijn 650 
‘Fondsenwervende organisaties’ is vereist voor het bestuursverslag en de overige gegevens. 
 

     
Vastgesteld te Amstelveen, 23 augustus 2022.

Frits Hirschstein 
Directeur
    

 

Esther van Zeggeren 
Raad van Toezicht 
   

  
     

René Bernards    
Raad van Toezicht

Monique Maarsen  
Voorzitter Raad van Toezicht  
   

  
     

Rien van Oers  
Raad van Toezicht  
   

  
     

Steven van der Heijden
Raad van Toezicht
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021 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 controle-
werkzaamheden 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 controle-
werkzaamheden 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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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole 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 het bestuursverslag en de overige gegevens 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. 
 
Sliedrecht, 23 augustus 2022. 
 
WITh accountants B.V. 
 
 
 
 
P. Alblas RA 
 
 
 
Bijlage  
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