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DE MISSIE van de Stichting World Child Cancer NL is om ervoor te zorgen dat geen enkel kind meer 

zal overlijden aan kanker, waar ook ter wereld, daarbij strevend naar een optimale kwaliteit van leven.

DE VISIE van de Stichting World Child Cancer NL is dat het stimuleren van onderzoek naar het 

ontstaan en behandeling van kinderkanker en het realiseren van kwalitatief hoogwaardige twinning-

programma’s tussen het Prinses Máxima Centrum en partnerziekenhuizen in met name Low & 

Middle Income Countries (LMIC), met maximale betrokkenheid en inzet van onze medewerkers in 

Nederland ertoe zal leiden dat:

•  kinderen met kanker, met name ook in armere landen, direct een betere kans op genezing krijgen;

•  de onderzoeksresultaten van internationale researchprojecten in het kader van deze twinning-

programma’s ten goede komen aan de kinderen met kanker zowel in Low & Middle Income 

Countries, als in Nederland en in andere High Income Countries;

•  onze visie een voorbeeldfunctie zal hebben voor kinderoncologische centra elders in de wereld.

De Stichting World Child Cancer The 

Netherlands (vanaf hier: World Child 

Cancer NL) is opgericht op 16 februari 

2017. De stichting heeft ten doel 

het ondersteunen en uitvoeren van 

Outreach-activiteiten, op het gebied 

van de zorg voor kinderen met kanker, 

die wonen in de zgn. ‘Low- and Middle-

Income Countries’ (LMIC). De nadruk 

ligt daarbij op goede diagnostiek en 

behandeling, alsmede al hetgeen dat 

daarmee verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin van het woord.

Doelstelling,  missie en visie

Patiënten in het  
Dr. Sarditjo Hospital 
in Indonesië

Meer weten over de 
doelen en projecten van 
World Child Cancer NL?

Klik
naar de 
website
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Het bestuur van de stichting World Child Cancer NL  
vergaderde in 2018 vier maal. In 2018 bestaat het bestuur uit: 
•  Gertjan Kaspers (voorzitter), kinderoncoloog en directeur Academy 

Prinses Máxima Centrum, hoogleraar Kinderoncologie VUmc
• Annelies van der Vorm (penningmeester), ondernemer 
• Ad Antonisse, Director Market Access & External Affairs Astra Zeneca
• Wim Leereveld, oprichter Access to Medicine Index
• Diana Monissen, voorzitter raad van bestuur Prinses Máxima Centrum
• Michel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank Nederland

Het bestuur van de stichting World Child Cancer NL 

is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering 

van de Outreach-activiteiten. Daarnaast is de stichting 

verantwoordelijk voor de werving van middelen die de 

uitvoering van het Outreach-programma mogelijk maken. 

Op 1 juni 2018 is het Outreach-programma in de 

hui dige vorm formeel van start gegaan. Een belangrijke 

partner van World Child Cancer NL is het Prinses Máxima 

Centrum, andere partners zijn Amsterdam UMC/VUmc 

en ziekenhuizen in het buitenland.  

Mede werkers die hun volledige tijd inzetten voor het 

Outreach-programma, worden gefinancierd door World 

Child Cancer NL. In beperkte mate worden artsen, 

verpleegkundig specialisten/verpleegkundigen, peda-

gogisch medewerkers, 

laboranten en andere experts  

van en door het Prinses 

Máxima Centrum ingezet. 

De uitvoering van het 

Outreach-programma wordt 

gecoördineerd vanuit de 

Academy, het opleidings-

instituut van het Prinses 

Máxima Centrum. Het programma wordt geleid door 

prof. dr. Gertjan Kaspers, kinder oncoloog en directeur 

van de Academy van het Prinses Máxima Centrum.  

Hij is al jaren nauw betrokken bij en verantwoordelijk 

voor de Nederlandse kinder oncologische Outreach-

programma’s.

World Child Cancer NL maakt deel uit van de 

koepelorganisatie World Child Cancer Global. 
Met deze wereldwijde organisatie wordt de selectie 

van nieuwe partners afgestemd. Daarnaast worden 

de ervaringen met diverse programma-onderdelen 

gedeeld, zodat de verschillende landen-afdelingen 

van World Child Cancer leren van elkaars ervaringen. 

Verder vindt afstemming plaats op gebied van 

communicatie en fondsenwerving.

Doelrealisatie, financieel beleid en governance

3 · Jaarverslag · Stichting World Child Cancer NL 



Activiteiten 2018
De AFAS Foundation steunt de opbouwfase van het 

Outreach-programma voor in ieder geval de eerste 

drie jaar, en is daarmee Founding Partner van dit 

programma. In februari 2018 overhandigde Gerben 

Eversdijk, voorzitter van de AFAS Foundation, 

een cheque van €1.550.000 aan Diana Monissen, 

bestuurslid van World Child Cancer NL en CEO van 

het Prinses Máxima Centrum. Dit bedrag wordt 

over drie jaar toegekend, onder voorwaarden van 

voortgang en rapportages. In 2018 ontving World 

Child Cancer NL €297.825 van de AFAS Foundation.  

De steun van AFAS Foundation wordt ingezet 

om de twinning-programma’s bij de huidige vier 

partnerziekenhuizen in Indonesië, Kenia, Kosovo 

en Malawi een structurele vorm te geven en het 

twinning-concept verder te ontwikkelen. Vanaf 2021 

streven we naar uitbreiding van het aantal twinning 

partners in Sub Sahara Afrika en Indonesië. Per 1 

juni 2018 zijn we formeel gestart met de uitvoering 

van de Outreach-activiteiten. 

Gerben Eversdijk, voorzitter AFAS Foundation, overhandigt de cheque aan  
Diana Monissen, bestuurslid World Child Cancer NL en CEO Prinses Máxima Centrum

Klik 
naar de 
AFAS-
website
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De partnerziekenhuizen: 
Pristina, Kosovo 
Eldoret, Kenia 
Blantyre, Malawi 
Yogyakarta, Indonesië

 Short courses
Core business van het Outreach-programma 
is het delen van kennis en kunde op kinder-
oncologisch gebied via short courses en long 
term work visits.

De short courses worden gegeven door een 

multidisciplinair team van experts van het Prinses 

Máxima Centrum en andere Nederlandse centra. 

Tijdens deze short courses worden trainingen en 

workshops gegeven over diverse thema’s binnen de 

kinderoncologie. Deelnemers zijn niet alleen (kinder-)

artsen, verpleegkundigen, pedagogisch 

medewerkers, laboranten en andere professionals 

van het partnerziekenhuis, maar ook van andere 

ziekenhuizen in de omgeving. Daarnaast lopen onze 

experts de visiterondes mee, nemen zij deel aan 

patiëntbesprekingen en bespreken de voortgang van 

gezamenlijke onderzoeksprojecten. De short courses 

hebben een gemiddelde duur van drie tot vijf dagen.

In 2018 verzorgden we 5 short courses:

•  Voorjaar: echografietraining onder leiding van 

kinderoncoloog Trijn Israels in Queen Elisabeth 

Central Hospital in Blantyre, Malawi;

•  Augustus: kinderoncoloog Gertjan Kaspers en 

pedagogisch medewerker Karin van Gils geven short 

course bij het Moi Teaching & Referral Hopsital in 

Eldoret, Kenia;

•  September: short course bij University Clinical 

Center of Kosovo in Pristina onder leiding van Gertjan 

Kaspers;

•  Oktober: short course door multidisciplinair team 

van Prinses Máxima Centrum en VUmc o.l.v. Gertjan 

Kaspers bij Dr. Sardjito Hospital in Yogyakarta, 

Indonesië;

•  Oktober: werkbezoek door Trijn Israels aan 

partnerziekenhuis in Malawi.

Verpleegkundig specialist Kim Kamphuis geeft les 
aan haar Indonesische collega’s
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In combinatie met bovengenoemde short courses 

vond een deel van de voor dit eerste jaar geplande 

long term work visits plaats in Malawi en Kenia. 

Door het langere verblijf en het participeren in de 

dagelijkse bedrijfsvoering worden op structurele en 

meer diepgaande wijze praktische verbeteringen 

in de behandeling van kinderkanker doorgevoerd. 

In feite helpen we om de opgedane kennis in de 

praktijk van alledag te implementeren. Gedurende 

hun langere verblijf verzorgen artsen, onderzoekers 

en andere experts trainingen over specifieke 

kinderoncologische onderwerpen, adviseren hun 

collega’s, helpen met het ontwikkelen van protocollen 

en richtlijnen voor behandeling van kinderkanker, 

zetten voorlichtingsprogramma’s op voor ouders 

van patiëntjes, en adviseren over de registratie 

van ziektegevallen (essentieel voor onderzoek en 

monitoring). 

Kinderoncoloog Trijn Israels werkte van half december 

2018 tot eind januari 2019 bij het partnerziekenhuis 

in Malawi. Werkzaamheden bestonden uit adviseren 

van collega’s tijdens de dagelijkse visiterondes, het 

optimaliseren van de behandeling volgens protocollen 

en de verslaglegging van de behandeling. Daarnaast 

werkte zij met haar Malawiaanse collega’s aan de opzet 

van een strategie ‘Towards Zero Abandonment’, die 

ervoor wil zorgen dat álle patiënten hun behandeling 

afmaken.

Arts-onderzoeker Saskia Mostert heeft in oktober bij 

het Dr. Sardjito Hospital in Indonesië gewerkt. Naast 

het lesgeven tijdens de short course, begeleidde zij 

de vier Indonesische promovendi bij hun onderzoek: 

o.a. het schrijven van artikelen en het ontwerpen van 

een nieuw onderzoeksvoorstel voor de Indonesische 

Medisch Ethische Commissie voor het meten van de 

effectiviteit van de ouder voorlichtingsbijeenkomsten. 

Daarnaast heeft zij met een Indonesische onderzoeker 

en kinderarts een nieuwe onderzoek opgestart naar 

palliatieve zorg bij kinderen. Er is in Indonesië geen 

beleid voor begeleiding van kinderen in de laatste fase 

van hun leven. 

Long term work visits

 
Kinderoncologen Trijn Israels en Annelies Mavinckurve aan het werk  
in het Queen Elisabeth Central Hospital in Blantyre, Malawi
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Onderzoek, 
registratie en 
monitoring
De implementatie van kankerregistratie bij 
partnerziekenhuizen is essentieel voor het 
monitoren van de voortgang en resultaten 
van ons programma. Bij alle vier de 
partnerziekenhuizen is inmiddels een database 
geïmplementeerd en worden de leeftijd, 
datum diagnose, diagnose en behandeling van 
patiënten geregistreerd.

Een belangrijke pijler van het Outreach-programma 

is de samenwerking op gebied van onderzoek 

naar epidemiologie en behandelingsresultaten van 

kinderkanker. In Kenia en Indonesië zijn in 2018 de 

onderzoeksvoorstellen goedgekeurd door de Medisch 

Ethische Commissie. Promovendi (kinderartsen, 

psychologen) verzamelen en analyseren de data. 

In 2018 zijn voor beide ziekenhuizen Nederlandse 

studenten Geneeskunde geselecteerd en getraind 

om te assisteren bij dataverzameling en analyse. 

Deze studenten zijn in najaar 2018 gestart met hun 

werkzaamheden.

Oudervoorlichting
Om te bewerkstelligen dat ouders hun kind de therapie 

laten afmaken, en dus daarmee de genezingskans 

verhogen, is goede voorlichting en begeleiding 

essentieel. In zowel Kenia als Indonesië organiseren 

we wekelijks voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders 

en tweewekelijks support meetings, onder begeleiding 

van kinderartsen en psychologen. Verder zorgen we 

dat in beide landen via mobiele telefoons door een 

onderzoeksverpleegkundige follow up wordt gepleegd 

om te zorgen dat de behandeling gecontinueerd wordt.

Voorlichting voor 
ouders in het  

Dr. Sardjito Hospital  
in Indonesië
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Overige activiteiten
Advies en begeleiding op afstand: via e-mail, tele-

foon en video conference worden wekelijks of twee-

wekelijks patiënten besproken (voort gang, specifieke 

problemen) tussen de Neder landse kinderoncologen 

en de collega’s in de partner ziekenhuizen. Daarnaast 

komen de voort gang van projecten en onderzoek 

tijdens deze reguliere overleggen aan bod. Ook staan 

het oudervoorlichtingsprogramma en de support-

bijeenkomsten voor ouders standaard op de agenda 

van deze overleggen om te zorgen dat de continuïteit 

hiervan gegarandeerd is.

 

Behandelprotocollen op maat zijn inmiddels 

geïmplementeerd bij alle vier de partnerziekenhuizen 

en worden regelmatig geactualiseerd. De grote 

meerderheid van de patiënten wordt volgens deze 

protocollen behandeld. 

De Master Course Pediatric Oncology is de 

opleiding voor kinderartsen tot kinderoncoloog en 

wordt door het Prinses Máxima Centrum aan een zeer 

internationale doelgroep aangeboden. De MA Course 

bestaat uit vier modules van elk twee dagen die twee 

maal per jaar in Nederland plaats vinden. Deelnemers 

zijn 30-35 fellows kinderoncologie vanuit de hele 

wereld. Fellows uit LMIC kunnen met een scholarship 

deelnemen, deze dekt reis- en accommodatiekosten 

en de registration fee. In 2018 vonden twee modules 

van deze MA Course plaats in Utrecht (in april en 

november). In dit jaar namen in totaal vier fellows deel 

op basis van een scholarship: één kinderarts uit Kenia 

en drie kinderartsen uit Indonesië. 

Kinderartsen, kinderoncologen en onderzoekers 

werkzaam bij onze twinning partners bezoeken 

regelmatig het Prinses Máxima Centrum. Enerzijds 

om mee te lopen op de zorgvloer, anderzijds om 

aan gezamenlijke onderzoeksprojecten te werken. In 

november 2018 ontvingen we de Keniaanse kinderarts 

en promovendus Gilbert Olbara, hij werkte in die 

periode aan het schrijven van een wetenschappelijk 

artikel over de behandeling van leukemie bij kinderen. 

Voor 2019 staan meerdere bezoeken van collega’s van 

onze partnerziekenhuizen gepland.

 
Docenten en deelnemers van de Master Course Pediatric Oncology
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Vervolg overige activiteiten
Eind 2018 zijn vaste, multidisciplinaire teams 

voor elke twinning partner samengesteld, bestaande 

uit medewerkers van het Prinses Máxima Centrum. 

Het Máxima stelt jaarlijks een bepaald aantal uren 

per beroepsgroep beschikbaar om aan Outreach-

activiteiten te besteden. En hoewel het Máxima pas 

in juni 2018 officieel zijn deuren opende en zich 

dus in dat jaar nog volop in de opstartfase bevond, 

met daarbij de nodige drukte voor met name 

zorgprofessionals, was het enthousiasme voor deze 

Outreach-teams zeer groot. De teamleiders zijn 

kinderoncologen, en naast artsen zitten in elk team 

ook verpleegkundigen/verpleegkundig specialisten en 

pedagogisch medewerkers. Daarnaast zullen meer op 

ad-hoc-basis collega’s met een andere achtergrond 

bijdragen, zoals laboratoriumanalisten, pathologen en 

chirurgen. 

De World Health Organisation (WHO) heeft in 

najaar 2018 het Global Initiative for Childhood Cancer 

gelanceerd, met als doel om de genezingskans voor 

kinderen met kanker wereldwijd te verhogen naar 

60%. Dit is voor het eerst dat de WHO zich actief 

inzet voor kinderkanker in Low & Middle Income 

Countries. Outreach-teamleden Trijn Israels en Saskia 

Mostert hebben elk zitting in een werkgroep van dit 

initiatief. Doel van deze werkgroepen is om de WHO 

te voorzien van kinderoncologische expertise. 

Klik 
naar de 
WHO-
website
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 Communicatie
Nadat in oprichtingsjaar 2017 de belangrijkste 

communicatie middelen zijn ontwikkeld en 

geproduceerd, hebben we ons in 2018 vooral gericht 

op de content van de online middelen. Zo zijn er 

tijdens de short course in Indonesië nieuwe, korte 

video’s gemaakt. Het doel van de video’s is om in 

kort tijdsbestek een compleet beeld te geven van 

onze activiteiten. De in Yogyakarta gemaakte video’s 

focussen op het belang van goede oudervoorlichting en 

het doen van gezamenlijk onderzoek. De video’s zijn via 

social media en op onze website gepubliceerd. 

Daarnaast worden regelmatig nieuwtjes, mijlpalen en 

updates gepubliceerd via onze social media-kanalen. 

Bij iedere Outreach-activiteit maakt een deelnemer 

een vlog, die vervolgens op onze website komt 

en ook via Facebook, LinkedIn, Twitter en interne 

communicatiemiddelen wordt verspreid. 

We streven naar een zo compleet mogelijk beeld van 

onze activiteiten en resultaten door iedere keer een 

andere beroepsgroep te laten vloggen. De vlogs zijn te 

vinden op www.worldchildcancer.nl/blog-1

Klik 
naar de 
vlogs
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Vooruitblik 2019
Het Outreach-programma bevindt zich momenteel 

nadrukkelijk in de opbouw- en ontwikkelfase. Dat 

betekent dat de activiteiten in samenwerking met de 

vier twinning partners in de jaren 2018-2021 gefaseerd 

worden uitgebouwd. Zo zullen in 2019 de activiteiten 

op gebied van research, oudervoorlichting en long term 

work visits worden uitgebreid. De short courses worden 

vanaf nu door vaste, dedicated teams uitgevoerd. En er 

zijn meer scholarships beschikbaar voor deelname aan 

de Master Course Pediatric Oncology.

Op verzoek van en in samenwerking met onze 

partners in Malawi, Kenia en Indonesië worden 

in 2019 (onderzoeks-)projecten op gebied van 

supportive care in gang gezet. Supportive care, of 

ondersteunende zorg, is gericht op het opvangen 

van de bijwerkingen van de behandeling, met name 

chemotherapie. Vele patiënten in ontwikkelingslanden 

overlijden door complicaties van de behandeling en 

dus door tekortschietende ondersteunende zorg. Door 

verbetering van deze supportive care is enorme winst 

te behalen. 

Daarnaast wordt onderzoek naar een 

gepersonaliseerde dosering van veelgebruikte 

geneesmiddelen bij chemotherapie (cytostatica) 

voor kinderen met kanker opgestart. Gezamenlijk, 

internationaal onderzoek is essentieel voor een 

verbeterde genezingskans van kinderen met 

kanker. Dit belang geldt zowel voor patiënten in 

Nederland als elders in de wereld. In Nederland zijn 

de onderzoekspopulaties te klein om significante 

onderzoeksresultaten te verkrijgen, internationale 

samenwerking is noodzakelijk voor kwalitatief en 

kwantitatief verantwoorde resultaten. Door de 

samenwerking met onze partnerziekenhuizen in LMIC 

hebben onze onderzoekers toegang tot meer data 

en meer tumor- en weefselmateriaal. Daarnaast leren 

we over de behandeling van kanker bij Nederlandse 

kinderen met een andere etnische achtergrond. 

De resultaten van dit onderzoek naar een 

geïndividualiseerde chemotherapie voor 

kinderen zullen leiden tot aanpassing van de 

behandelprotocollen, zodat de dosering op het individu 

wordt aangepast, en elke patiënt een behandeling op 

maat krijgt. Dit onderzoek helpt ernstige bijwerkingen 

te verkleinen, en zorgt daarmee dus voor een betere 

kwaliteit van leven, en de genezingskans te vergroten 

voor tientallen procenten patiënten.

Risico’s en onzekerheden
Als belangrijkste risico’s en bijbehorende maatregelen zijn 

aan te merken:

•  Onveilige en/of onrustige situatie in het land/regio van 

de twinning partner: deze proberen we te voorkomen 

door een zeer zorgvuldige selectie van twinning partners 

in zo stabiel mogelijke landen. Daarnaast onderhouden 

we goede relaties met en zorgen we voor regelmatige 

informatie-updates vanuit het ministerie van Buitenlandse 

Zaken en de Nederlandse ambassades in de landen waar 

we actief zijn.

•  Onwenselijk gedrag van medewerkers bij het werken met 

kwetsbare groepen als zieke kinderen. World Child Cancer 

NL heeft in overleg met koepelorganisatie World Child 

Cancer Global een Code of Conduct, Child Safeguarding 

Policy en Code of Ethics vastgesteld. Alle medewerkers van 

het Outreach-programma dienen kennis te nemen van en 

te werken volgens de hierin vastgelegde richtlijnen. Voordat 

medewerkers aan de slag gaan bij een partnerziekenhuis, 

dienen zij de Code of Conduct ondertekend te hebben. 

Medewerkers worden gestimuleerd om misstanden 

te melden bij het management van het programma. 

Daarnaast geldt voor Outreach-medewerkers de 

klokkenluidersregeling van het Prinses Máxima Centrum.

•  Kwetsbaarheid van een opstartende organisatie. Daarmee 

bedoelen we dat de organisatie de komende jaren zal 

moeten bewijzen dat ze daadwerkelijk in staat is om 

invulling aan de missie en de visie te geven en daarvoor 

voldoende middelen te werven.
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€ € € €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Algemene reserve (3) -11.897        -5.748          
Bestemmingsfonds (4) 92.370         19.200         

80.473         13.452         

Kortlopende schulden

Crediteuren 393              -              
Overlopende passiva (5) 217.648       10.200         

218.040       10.200         

298.513       23.652         

31-dec-18 31-dec-17

5

2                    BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vlottende activa (1) 5.232           -              
Liquide middelen (2) 293.281       23.652         

298.513       23.652         

298.513       23.652         

0                 -              

31-dec-18 31-dec-17

4

- 3 -

Jaarrekening 2018
Stichting World Child Cancer NL
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3                     STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017
€ € €

Baten

Baten van particulieren 405                   -                   -                   
Baten van andere organisaties zonder winststreven (6) 315.905             493.703             23.700              

Som der baten 316.310            493.703            23.700              

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Doelstellingen (7) 212.751             330.653             -                   

Wervingskosten

Wervingskosten (8) 20.627              37.500              9.941                
Kosten beheer en administratie (9) 15.911              5.240                307                   

Som der lasten 249.289            373.393            10.248              

Resultaat 67.021              120.310            13.452              

Bestemming saldo van baten en lasten

Algemene reserve -6.149               -                   -5.748               
Bestemmingsfondsen 73.170              -                   19.200              

67.021              -                   13.452              

0                      -                   

6

4                    KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 67.021         13.452         

Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -5.232          -              
Mutatie kortlopende schulden 207.448       10.200         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 269.237       23.652           

Rentebaten -              -              

-              -                

Kasstroom uit operationele activiteiten 269.237       23.652           

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -              -                

Mutatie geldmiddelen 269.237       23.652           

Samenstelling geldmiddelen

€ € € €

Geldmiddelen per 1 januari 23.652         -                

Mutatie liquide middelen 269.629       23.652           

Stand per 31 december 293.281       23.652           

-              -                

2018 2017

2018 2017

7
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Alle activa worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling, tenzij anders 
vermeld.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kasgelden en banktegoeden. Deze tegoeden worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Kortlopende schulden

Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn
toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen.

Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen

Het vermogen is gevormd uit overschotten van baten en lasten. Het eigen vermogen wordt ingedeeld in 
reserves en fondsen.

Overige reserve
Donaties zonder bestemming worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Bestemmingsfonds
Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven. De middelen die per 
balansdatum nog niet zijn besteed, zijn opgenomen in een bestemmingsfonds.
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5                    GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De stichting heeft ten doel:
het ondersteunen van outreach activiteiten op het gebied van de zorg voor kinderen met kanker,
die wonen in zogenoemde "low- and middle income countries" met de nadruk op goede
diagnostiek en behandeling, alsmede al hetgeen dat daarmee verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door werving van:
- giften, schenkingen en donaties;
- legaten en erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder 
  het voorrecht van een boedelbeschrijving;
- subsidies; en
- hetgeen de stichting op enigerlei andere wijze verkrijgt en voorts al hetgeen nuttig en nodig is ter
  verwezenlijking van voornoemde doelstelling.

Jaarrekeningregime

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor Jaarverslaggeving en in het bijzonder RJ 650
Fondswervende organisaties.

Vestigingsadres

Stichting World Child Cancer The Netherlands (statutaire zetel Utrecht, 
geregistreerd onder KvK-nummer 68101732) is gevestigd op Heidelberglaan 25 te Utrecht.

Consolidatie

Vereniging Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in coöperatief verband u.a. te Utrecht heeft 
als groepshoofd in de zin van artikel 7 lid 1 Regeling verslaggeving WTZi besloten om consolidatie van 
de Stichting World Child Cancer-NL achterwege te laten. Artikel 7 van de Regeling verslaggeving
luidt: de geconsolideerde jaarrekening van een groep hoeft de jaarrekening van een binnen die groep
vallende steunstichting, zijnde een rechtspersoon die geen zorginstelling is, die haar middelen verkrijgt
uit niet-zorggebonden gelden en die volgens haar statuten algemeen nut beoogt of specifieke activiteiten
van een zorginstelling ondersteunt, niet te worden opgenomen.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering
plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn
referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

8
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de fondsenwervende 
activiteiten en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten

De ontvangen of toegekende baten worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toekenning tenzij
anders vermeld.

Baten van particulieren
Baten van particulieren zijn ontvangen gelden door (acties van) particulieren.

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven zijn ontvangen gelden door acties van steunstichtingen en
vermogensfondsen.

Lasten

De bestedingen worden verantwoord in het jaar waarin de verplichtingen, samenhangend met de in dat jaar te
realiseren opbrengsten, zijn aangegaan. De kosten worden verwerkt op het moment van ontvangst van de 
factuur in het jaar waarop het betrekking heeft. 

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten eigen fondsenwerving zijn die kosten die de organisatie maakt in het kader van het werven van baten 
en niet worden toegerekend aan de doelstelling.

Kosten beheer en administratie

Kosten beheer en administratie zijn kosten die de organisatie maakt in het kader van adequate besturing
en beheersing.
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6                     TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

31-12-2018 31-12-2017
1. Vlottende activa € €

Vooruitbetaalde bedragen 392                -                   
Overige nog te ontvangen bedragen 4.840             -                   

5.232             -                   

2. Liquide middelen

F. van Lanschot NL23 FVLB 0226 7950 12 293.281          23.652              
293.281          23.652              

De bankrekening is niet geblokkeerd of verpand.
Op een deel van de middelen ligt een bestemmingsclaim van de schenker. Hiermee wordt 
rekening gehouden met de bestemming in fondsen. Zie daarvoor de toelichting op de 
bestemmingsreserves en -fondsen.

PASSIVA

2018
€

3. Algemene reserve

Stand per 1 januari -5.748            
Dotatie 18.485 

12.737           
Onttrekking -24.634          

Stand per 31 december -11.897 

Ongeoormerkte giften worden toegevoegd aan de algemene reserve. 

2018
4. Bestemmingsfonds Outreach programma €

Stand per 1 januari 19.200           
Dotatie (gift AFAS Foundation) 297.825 

317.025          
Onttrekking -224.655         

Stand per 31 december 92.370 

5. Kortlopende schulden

Per 1 juni 2018 is WCC-NL begonnen met het Outreach-programma. Een groot deel van die kosten
(€ 214.435), is voorgeschoten door het Prinses Máxima Centrum. In 2019 volgt de verrekening.

31-12-2018 31-12-2017
Overlopende passiva € €

Nog te betalen overig 3.213             -                   
Nog te betalen kosten Pr. Maxima Centrum voor Kinderoncologie 214.435          10.200              

217.648          10.200              
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7                     TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

6. Baten van andere organisaties zonder winststreven

In 2018 heeft Stichting World Child Cancer-NL € 297.825 ontvangen van de AFAS Foundation. Daarnaast
heeft de stichting € 18.080 van andere organisaties zonder winststreven ontvangen.

Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017
€ € €

7. Doelstellingen

Salariskosten tbv Outreach 144.762          256.136            -                 
Scholarships Master Course Pediatric Oncology 5.911             8.750               -                 
Short Courses 51.066            36.167             -                 
Long Term Work Visits 851                5.600               -                 
Visit doctors twinning partner to NL 4.911             5.250               -                 
Publicatiekosten -                 10.000             -                 
Voorlichtingsmateriaal 5.250             8.750               -                 

212.751          330.653            -                 

8. Wervingskosten

Salariskosten 16.297 17.500 -                 
Reiskosten 2.238 -                  -                 
Communicatiekosten 2.092 20.000 9.941
Kosten fondsenwerving 20.627            37.500 9.941

Het percentage van de kosten eigen fondsenwerving ten opzichte van de baten eigen fondsenwerving
bedraagt 6,5%.

9. Kosten beheer en administratie

Accountantslasten -                 5.000               -                 
Advieslasten -                 -                  162                
Juridische lasten 15.343            -                  -                 
Bankkosten 568                240                  48                  
Overige algemene lasten -                 -                  97                  

15.911            5.240               307                
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8                    OVERIGE TOELICHTING EN ONDERTEKENING

Statutaire regeling resultaatbestemming

De statuten bevatten geen specifieke bepalingen voor de bestemming van het resultaat.

Resultaatbestemming

De resultaatbestemming is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Ondertekening bestuur

Utrecht, 27 maart 2019

de heer G.J.L. Kaspers mevrouw A. van der Vorm

mevrouw D.M.J.J. Monissen de heer A.J.J. Antonisse

de heer M.C.M. van Schaik de heer W.A.M. Leereveld
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14

OVERIGE GEGEVENS

9                    Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van World Child Cancer-NL heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering van 
27 maart 2019.
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10                    KOSTENVERDEELSTAAT

Lasten Outreach Algemeen
Kosten eigen 

fondsenwerving
Kosten beheer 

en administratie
Totaal 2018 Begroting 2018 Totaal 2017

Besteed aan doelstelling 212.751          -                 -                 -                 212.751          330.653          -                 
Communicatiekosten -                 -                 2.092              -                 2.092              20.000            9.941              
Personeelskosten -                 -                 16.297            -                 16.297            17.500            -                 
Kantoor- en algemene 
kosten

-                 -                 2.238              15.911            18.149            5.240              307                

Totaal 212.751          -                 20.627            15.911            249.289          373.393          10.248            



Stichting World Child Cancer NL
Heidelberglaan 25 · 3584 CS Utrecht

Contact: Germaine Custers

T +31 625 710 324

outreach@prinsesmaximacentrum.nl

IBAN NL23 FVLB 0226 7950 12

www.worldchildcancer.nl
World Child Cancer NL is in  

het bezit van de ANBI-status.
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