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Voorwoord

Al 20 jaar werken wij aan minder kanker

Kanker is een ingrijpende ziekte die ons allemaal raakt. Ongeveer één op de drie mensen in 
Nederland krijgt ooit kanker. Wellicht dat u dit in uw eigen omgeving merkt, of misschien werd u zelf 
geconfronteerd met de diagnose ‘kanker’. Samen kunnen en moeten we een verschil maken.

Dit jaar bestaat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 20 jaar. Sindsdien hebben wij samen met de 
overige leden van het internationale World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk veel bereikt. 
Met baanbrekend onderzoek, lef en daadkracht hebben we de kennis over de preventie van kanker 
verder ontwikkeld. Hiermee hebben we ook de preventie van kanker op de agenda gekregen, in 
Nederland en de rest van de wereld. We weten nu meer dan ooit tevoren dat we zelf ons risico op 
kanker kunnen verlagen door de keuzes die we maken in onze voeding en leefstijl.

Tweederde van de Nederlanders denkt nog zelf weinig te kunnen doen aan hun risico op kanker. 
Het is daarom essentieel dat de kennis uit wetenschappelijk onderzoek beschikbaar – en 
begrijpelijk – wordt gemaakt voor ons allemaal. Onze taak is dan ook om hiervoor te zorgen door 
middel van praktische, begrijpelijke en motiverende gezondheidsvoorlichting.

Met trots presenteren wij het jaarverslag 2014 van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 
Het is voor ons een genoegen om u hiermee een beeld te geven van ons werk; het werk dat we 
samen mogelijk maken.

Het jaar 2014 was dankzij u bijzonder. Hartelijk dank.

Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
Jaarverslag 2014
1 OKTObeR 2013 – 30 SepTeMbeR 2014

Nadia Ameyah
Directeur

elmer Coppoolse 
bestuursvoorzitter
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Risicofactoren voor kanker
Veel mensen denken dat we kanker krijgen omdat het 
in de familie voorkomt, het ‘in de genen zit’, of door het 
lot. Uit onderzoek blijkt echter dat erfelijkheid bij slechts 
5 tot 10% van alle kankersoorten een factor is. Risico-
factoren voor kanker zijn:

Voeding en leefstijl

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ongeveer 
een derde van de gevallen van de meest voorkomende 
kankersoorten in westerse landen voorkomen kan 
worden door gezonde voeding, meer lichaamsbeweging 
en een gezond gewicht. Deze schatting staat los van 
het deel van de gevallen van kanker dat voorkomen 
kan worden door niet te roken. Niet roken (of daarmee 
stoppen) is een van de belangrijkste maatregelen om 
het risico op kanker te verlagen. Na roken is overge-
wicht de belangrijkste oorzaak van kanker waar we zelf 
invloed op hebben.

Genetische oorzaken

Slechts 5 tot 10% van alle kankersoorten komt voort 
uit specifieke overgeërfde genen. Mensen die deze  
genen overerven hebben een hoger risico op kanker, 
maar dat betekent niet dat ze daadwerkelijk ook kanker 

INleIDINg

Het belang van kankerpreventie

Wat is kanker?
eenvoudig uitgedrukt is kanker een ziekte van lichaams-
cellen. Cellen zijn de bouwstenen van ons lichaam. 
De term ‘kanker’ omvat een groep van meer dan 200 
ziekten. Alle soorten kanker beginnen wanneer het DNA 
in een enkele cel op de een of andere manier schade 
oploopt. Daardoor gaat de cel zich op een onbeheerste 
manier delen zodat een groep cellen ontstaat.  
Zo’n groep cellen neemt vaak de vorm aan van een 
bobbeltje of zwelling. Dat wordt een ‘tumor’ genoemd. 
Sommige tumoren zijn goedaardig. Is een tumor echter 
kwaadaardig dan kan deze gaan groeien en daardoor 
omliggende gezonde weefsels of organen beschadigen. 
Soms kan de tumor zich uitzaaien naar andere delen 
van het lichaam.

Hoe ontstaat kanker?
Kanker ontstaat niet zomaar ineens; het is een langdu-
rig en ingewikkeld proces. Het proces kan jaren, soms 
zelfs tientallen jaren duren. Daarom is kanker een 
ziekte die naar verhouding veel ouderen treft. Maar we 
zijn niet machteloos tegen kanker. er zijn veel maatre-
gelen die we nu kunnen nemen om de ontwikkeling van 
kanker later in ons leven te voorkomen, te vertragen of 
zelfs stop te zetten.

zullen krijgen. Ook zij zullen hun risico op kanker meest-
al kunnen verlagen door de keuzes in hun voeding en 
leefstijl.

Infectieziekten

Sommige infectieziekten kunnen het risico op bepaalde 
soorten kanker verhogen. HpV (humaan papillomavirus) 
bijvoorbeeld is bekend als risicofactor voor baarmoe-
derhalskanker. 

Oorzaken in de leefomgeving

Sommige omgevingsfactoren kunnen het risico op 
kanker verhogen, of zelfs kanker veroorzaken. Denk 
aan overmatige blootstelling aan de zon. Ook kunnen 
bepaalde industriële chemicaliën, overmatige blootstel-
ling aan röntgenstraling en sommige geneesmiddelen 
het DNA beschadigen en daarmee de kans op kanker 
vergroten.

Preventie is onmisbaar in de 
strijd tegen kanker
Op basis van wetenschappelijk onderzoek weten we dat 
ruim een derde van de gevallen van de meest voorko-
mende kankersoorten voorkomen kan worden door een 
gezonde voeding en leefstijl. We staan dus niet geheel 

Leeswijzer bij dit jaarverslag

In hoofdstuk 1 leest u meer over de visie, missie  
en strategie van het Wereld Kanker Onderzoek  
Fonds. 

In hoofdstuk 2 en 3 leest u over de pijlers 
van ons werk: wetenschappelijk onderzoek en 
gezondheidsvoorlichting.
 
In hoofdstuk 4 leest u hoe wij fondsen 
werven en in hoofdstuk 5 leest u over onze 
organisatie, het bestuur en het personeel. 

In hoofdstuk 6 vindt u informatie over het wereld-
wijde World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk.
 
In hoofdstuk 7 leggen wij ons financieel beleid uit  
en in hoofdstuk 8 vindt u onze jaarrekening.

In hoofdstuk 9 vindt u onze plannen voor de toe-
komst.

Kans op KanKer

Factoren die het risico  
op KanKer verhogen

n	Roken

n	Overgewicht of obesitas hebben

n	Weinig bewegen

n	Weinig volkorenproducten en peulvruchten eten

n	Weinig groente en fruit eten

n	Veel rood en bewerkt vlees eten

n	Alcohol drinken

n	Veel zout, vet en suiker eten

Factoren die het risico  
op KanKer verlagen

n Niet roken of stoppen met roken

n	Een gezond gewicht hebben

n	Veel bewegen

n	Veel volkorenproducten en peulvruchten eten

n	Veel groente en fruit eten

n	Weinig rood en bewerkt vlees eten

n	Geen of minder alcohol drinken

n	Weinig zout, vet en suiker eten

n	Borstvoeding geven

1 op de drie mensen in 
nederland krijgt ooit kanker

in 2014 kregen 103.911 mensen 
in nederland kanker 

in 2012 werden wereldwijd 14,1 miljoen  
nieuwe gevallen van kanker geregistreerd

 

KanKer raaKt ons allemaal

machteloos tegen kanker. We kunnen ons risico op kanker 
zelf beïnvloeden door de keuzes die we dagelijks maken in 
onze voeding en leefstijl.
 
preventie is de sleutel voor een toekomst waarin kanker 
minder vaak voorkomt. Door ons te richten op de preven-
tie van kanker kan duizenden mensen in Nederland deze 
ingrijpende ziekte bespaard blijven. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds is gespecialiseerd in de preventie van 
kanker.

De missie van het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds streeft naar een 
toekomst met minder kanker. een toekomst waarin de 
gevallen van kanker die te voorkomen zijn, ook voorkomen 
worden.

Wij streven ernaar om door middel van wetenschappelijk 
onderzoek steeds meer te ontdekken over kanker en 
kankerpreventie. Met onze gezondheidsvoorlichting maken 
wij het publiek bewust van de keuzes in hun voeding en 
leefstijl die het risico op kanker kunnen verlagen. 
Ons motto? Samen kanker voorkomen.

Bron: Nederlandse Kankerregistratie beheerd door IKNL© maart 2015
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HOOFDSTUK 1

Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds
Bent u benieuwd naar wie we zijn, wat we doen, en wat ons uniek maakt? In dit hoofdstuk maakt u kennis met 
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en haar rol in Nederland.

Wie zijn wij? 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is onderdeel van het wereldwijde WCRF netwerk en is al twintig jaar de expert in 

Nederland op het gebied van kankerpreventie door middel van voeding en leefstijl. 

Wat willen wij bereiken?
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds streeft naar een wereld waarin niemand een kanker krijgt die voorkomen kan worden. 

hoe doen wij dat?
Dit doen wij door wetenschappelijk onderzoek naar de preventie van kanker mogelijk te maken. Door middel van 

betrouwbare gezondheidsvoorlichting helpen wij mensen keuzes te maken om de kans op kanker te verkleinen. 

Wat hebben we bereikt sinds 1994?
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft samen met het WCRF netwerk kankerpreventie wereldwijd op de kaart gezet. 

Onze wetenschappelijke rapporten zijn de meest betrouwbare bronnen over het verband tussen voeding, leefstijl en  

kanker wereldwijd. Met ons Continuous Update Project beschikken wij over de meest betrouwbare inzichten over  

kankerpreventie. 

Wat is onze unieke rol?
In Nederland zijn er meerdere organisaties actief op het gebied van kanker. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is de  

autoriteit op het gebied van de preventie van kanker door middel van voeding en leefstijl. 

“ We werken 
 samen aan 
 een wereld 
 met minder 
 kanker.”

nadia ameyah, directeur: “Ik ben trots directeur te 

mogen zijn van deze unieke stichting, dat met een 

ambitieus team iedere dag werkt aan onze belangrijke 

missie. Samen hebben we in de afgelopen 20 jaar 

onze waarde bewezen, en ook de komende jaren zullen 

wij onze koers met vastberadenheid voortzetten. 

Zo werken we samen aan een wereld met minder kanker.

In de strijd tegen kanker is preventie van groot belang. 

We zullen ons blijven inzetten om steeds meer inzicht 

te krijgen in hoe kanker ontstaat, hoe we de kans op 

kanker kunnen verkleinen en wat de rol van voeding en 

leefstijl is na kanker. Daarnaast blijven wij onze adviezen 

zo breed mogelijk delen om mensen te helpen de kans 

op kanker te verkleinen.”

hooFdstuK 1 in een oogopslag
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In 2014 bestaat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 20 jaar. In die periode hebben wij samen met de  
overige leden van het internationale World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk veel bereikt.  
Onze wetenschappelijke rapporten zijn de meest betrouwbare bronnen over het verband tussen  
voeding, leefstijl en kanker wereldwijd. 

2014 in het kort 

1994 1997 2007 2009 2010 2011 2012 2013

oprichting stichting 
Wereld Kanker 

onderzoek Fonds

publicatie eerste 
rapport over het 

verband tussen voeding, 
voedingspatroon en het 

risico op kanker

publicatie tweede rapport ; 
het resultaat van het grootste onder-

zoek naar kankerpreventie 
en wereldwijd de belangrijkste 

bron voor dit onderwerp.  
onze 10 aanbevelingen zijn 

gebaseerd op de bevindingen 
uit dit rapport.  

start van het 
continuous 
update project

1995

het Wereld Kanker 
onderzoek Fonds 
publiceert haar 

eerste nieuwsbrief

publicatie 
wetenschappelijk 

rapport over 
de preventie 

van borstkanker

 

publicatie 
wetenschappelijk 
rapport over de 
preventie van 

alvleesklierkanker

publicatie 
wetenschappelijk 
rapport over de 
preventie van 

baarmoederkanker

2014

publicatie 
wetenschappelijk 
rapport over de 
preventie van 

eierstokkanker

publicatie van het 
beleidsrapport voor 

kankerpreventie; 
dit rapport bevat 
advies voor beleid 

met als doel 
kankerpreventie. 

publicatie 
wetenschappelijk 
rapport over de 
preventie van 

dikkedarmkanker

sysmex against cancer gaat van start. 
in 2014 is € 60.000 opgehaald met dit initiatief. 

32.284 nieuwe donateurs steunen 
onze missie.

121 renners deden 
mee aan de dam tot 
damloop voor het 
Wereld Kanker 
onderzoek Fonds. 
samen haalden zij 
een recordbedrag op 
van € 58.000.

4 edities van onze nieuwsbrief vol 
praktisch advies in een oplage 
van gemiddeld 140.000. 

onze website www.wkof.nl 
werd helemaal vernieuwd om 
beter aan te sluiten op de 
behoeften van bezoekers. 

7 persberichten uitgestuurd 
waarmee we 3 keer  

voorpaginanieuws haalden. 

56.000 publicaties 
verspreid waaronder 
brochures en folders. 

nieuwe 
onderzoeks-
prioriteiten 

voor onderzoek naar 
kankerpreventie 

vastgesteld. 

4 nieuwe 
onderzoeksbeurzen 

toegekend aan 
innovatief onderzoek. 

nieuw 
wetenschappelijk 

rapport over 
de preventie van 
eierstokkanker. 

 
ruim 1,8 miljoen 
besteed aan 
wetenschappelijk 
onderzoek. 

20 jaar baanbreKend WetenschappelijK onderzoeK

start inventarisatie 
van onderzoeks-
projecten naar 
kankerpreventie 
met het ministerie 
van vWs 

publicatie van het 
kinderboekje het blije 

bordje van bobbie. 
in totaal werden 
17.000 boekjes 

verspreid.
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Wat doet het Wereld KanKer

onderzoeK Fonds niet?

Wat doet het Wereld KanKer

onderzoeK Fonds Wel?

Wij richten ons niet op de diagnose en/of 
behandeling van kanker. er zijn andere organisaties 
die daarin gespecialiseerd zijn.

Wij geven geen (persoonlijk) medisch advies. 
Wij raden aan om hiervoor een arts in te schakelen.

Wij werken niet samen met partijen die de onafhan-
kelijkheid van onze aanbevelingen in gevaar kunnen 
brengen.

Wij adviseren het publiek niet om vegetariër 
te worden en steunen geen voedingshypes.

Wij richten ons op de preventie van kanker.

Wij financieren wetenschappelijk onderzoek naar het 
verband tussen voeding, voedingspatroon, lichaams-
beweging, gewicht en kanker.

 Wij financieren ook onderzoek naar hoe mensen die 
kanker hebben gehad het risico op het opnieuw  
krijgen van kanker kunnen verlagen. 

Wij geven gezondheidsvoorlichting aan diverse 
doelgroepen in Nederland.

1.3 Uitdagingen en kansen

Een korte blik op de uitdagingen en kansen binnen 
het werkveld van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, 
en hoe we hierop inspelen in ons werk:

Weinig kennis over de preventie van kanker

In Nederland is er nog veel behoefte aan voorlichting 
over kankerpreventie. Uit onderzoek blijkt dat 
tweederde van de Nederlanders denkt weinig invloed 
te hebben op het eigen risico op kanker. Op de vraag 
wat men denkt zelf te kunnen doen om het risico op 
kanker te verlagen, noemt 67% het stoppen met roken. 
Slechts 6% noemt het behouden van een gezond 
gewicht, terwijl dit (na niet roken) de belangrijkste 
maatregel is voor een lager risico op kanker1.

Met een nieuwe bewustwordingscampagne gaan we 

aandacht vragen voor de rol van voeding en leefstijl bij 

kankerpreventie. 

Tegenstrijdige berichtgevingen over kanker

Het publiek wordt geconfronteerd met veel informatie 
over voeding, leefstijl en kanker. Regelmatig is er sprake 
van tegenstrijdige berichten die vaak zijn gebaseerd op 
individuele onderzoeksprojecten of afkomstig zijn van 
organisaties met commerciële belangen.

Door middel van ons Continuous Update Project (CUP) 

scheppen we duidelijkheid over het verband tussen 

voeding, leefstijl en kanker.

Overgewicht in Nederland

In 2013 was 45,4% van de mannen, en 37,8% van de 
vrouwen in Nederland te zwaar2. Overgewicht is een 
van de belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van 
kanker.

Wij maken ons sterk om mensen bewust te maken van 

het belang van een gezond gewicht voor de preventie 

van kanker, en geven praktische tips en adviezen om 

een gezond gewicht te bereiken en te behouden. 

Economische crisis

De economische crisis heeft invloed op het geefgedrag 
van het publiek. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
krijgt geen subsidies van de overheid.

Wij gaan de noodzaak van kankerpreventie zichtbaarder 

maken om een breder draagvlak voor ons werk te 

creëren.

Toenemende aandacht van andere organisaties 

voor kankerpreventie

Steeds meer experts en gezondheidsorganisaties 
sluiten zich aan bij het werk van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Men ziet steeds vaker het belang van 
kankerpreventie in en geeft hier meer aandacht aan.

Wij zijn de meest betrouwbare bron van kennis over 

voeding, leefstijl en kanker. We gaan meer samenwerken 

met andere organisaties om onze aanbevelingen voor de 

preventie van kanker breder te verspreiden.

1.1 Het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds is pionier op het gebied van 
kankerpreventie

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zet zich al 20 
jaar in Nederland in voor de preventie van kanker. Wij 
richten ons op de preventie van kanker door middel 
van een gezonde voeding en leefstijl. Toen het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds werd opgericht was een 
verband tussen voeding en de kans op kanker een 
nieuw idee. 

Wetenschappelijk onderzoek op dat gebied stond nog 
in de kinderschoenen. Dankzij een toenemende hoe-
veelheid wetenschappelijk bewijs, is het vandaag de 
dag duidelijker dan ooit tevoren dat voeding en leefstijl 
een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en de 
preventie van kanker.

Oprichting
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is op 10 mei 
1994 in Nederland opgericht. De stichting is geze-
teld te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 41213794, met als juridi-
sche naam Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft als statu-
taire doelstelling: “Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
heeft ten doel: bevorderen, financieren, bijdragen en 
stimuleren van onderzoek naar en voorlichting over de 
oorzaken en behandeling van kanker en het verband 
tussen voeding, leefstijl en kanker, zulks ten behoeve 
van het algemene nut van de bevolking.”

De meerwaarde van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds
In Nederland zijn er meerdere organisaties actief op 
het gebied van kanker, met een breed scala aan doel-
stellingen. Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is de 
autoriteit op het gebied van de preventie van kanker 
door middel van voeding en leefstijl. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds richt zich op kankerpreventie onder 
andere door het publiek te informeren over de keuzes 
die we zelf in onze voeding en leefstijl kunnen maken 
om het risico op kanker te verlagen.

1.2 Onze visie, missie en werkwijze

Visie
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds streeft naar 
een wereld waarin niemand een kanker krijgt die 
voorkomen kan worden.

Missie en werkwijze
Wij sturen, stimuleren en financieren innovatief en 
vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek wereldwijd 
gericht op de preventie en overleving van kanker door 
middel van voeding, gewicht en lichaamsbeweging, en 
helpen mensen keuzes te maken in hun leefstijl die 
het risico op kanker kunnen verlagen door middel van 
betrouwbare gezondheidsvoorlichting. 

Bijdrage aan de maatschappij
Met onze kennis over kanker en kankerpreventie, en 
onze aanbevelingen om de kans op kanker te verklei-
nen, levert het Wereld Kanker Onderzoek Fonds een 
bijdrage aan zowel de wetenschappelijke wereld als de 
rest van de maatschappij. Met deze kennis kunnen we 
allemaal weloverwogen keuzes maken in onze voeding 
en leefstijl met als doel minder kanker.

Onze pijlers
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft twee belang-
rijke pijlers voor haar werk:
n Wetenschappelijk onderzoek (kennis over kanker-  
 preventie krijgen)
n gezondheidsvoorlichting (kennis over kankerpreven-  
 tie delen)

beide pijlers zijn onmisbaar voor onze missie. Door 
middel van wetenschappelijk onderzoek ontdekken we 
steeds meer over hoe het risico op kanker verlaagd 
kan worden. Deze kennis is niet alleen bedoeld voor 
wetenschappers, onderzoekers, medici en beleidsma-
kers, maar vooral ook voor de gewone burger. Daarom 
willen wij onze gezondheidsvoorlichting zo breed moge-
lijk verspreiden. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 kunt u 
alles lezen over de pijlers van ons werk.

2 Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014.1 Warm aanbevolen! Onderzoek naar de 10 aanbevelingen  

 van het WCRF NL, uitgave in juli 2013
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WAt eR gOeD gAAt:

n  De kwaliteit van de onderzoeksprojecten die het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds financiert is  
uitstekend. De toekenning van beurzen voor  
wetenschappelijk onderzoek verloopt volgens  
strenge procedures en de evaluatie van onder-
zoeksvoorstellen wordt nauwkeurig gedaan door 
een onafhankelijk onderzoekspanel.

n  De voortgang van de lopende onderzoeksprojec-
ten wordt goed gemonitord en gecontroleerd. 
Tussentijdse bevindingen worden gerapporteerd en 
besproken.

n  Regelmatig worden wetenschappelijke artikelen 
op basis van de projecten die we financieren in 
gerenommeerde vakbladen gepubliceerd.

n  De voortgang van het Continuous Update project 
(CUp) loopt volgens schema. De wetenschappelijke 
rapporten op basis van de analyses tijdens dit 
project houden onze kennis over kankerpreventie 
actueel.

n  Het bereik van de gezondheidsvoorlichting van  
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds wordt groter.  
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds wordt in 

 toenemende mate aangehaald als de bron van 
 wetenschappelijke informatie over kankerpreventie.

n  Meer samenwerkingen met andere organisaties in 
binnen- en buitenland, zoals met de UICC.

LeeR- en VeRBeteRPUnten:

n    De bekendheid van het werk van het Wereld 
 Kanker Onderzoek Fonds moet worden verhoogd.

n     Social media invoeren om de zichtbaarheid van de 
organisatie te vergroten en om in dialoog te gaan 
met een brede doelgroep.

n  Onze website, als de online bron van informatie 
over kankerpreventie, moet beter vindbaar worden.

n  Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds moet zich 
 richten op nog meer sportieve evenementen om   
 het belang van lichaamsbeweging bij kanker-
 preventie hoog op de agenda te houden en om   
 fondsen te werven. Het meedoen aan een 
 sportief evenement voor een goed doel wordt   
 steeds belangrijker.

n  Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds moet  
de impact van haar werk op het gebied van  
onderzoek en gezondheidsvoorlichting duidelijker 
communiceren.

n  Fondsenwervende acties voeren voor specifieke 
onderzoeksprioriteiten.

n  Het team van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
kan uitgebreid worden om de werkdruk meer in 
balans te brengen.

1.5 evaluatie van beleid en strategie 

Het bestuur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds vergadert minimaal vier keer per jaar. Het bestuur 
bespreekt de uitvoering en de effecten van het beleid tijdens deze vergaderingen. een keer per jaar 
evalueert het bestuur de voortgang van het strategisch plan. 

1.4 Strategie en speerpunten

In onze beleidsvisie en strategisch plan voor de 
periode 2014 - 2016 stellen we onszelf de volgende 
prioriteiten: 

Meer onderzoek naar de preventie van 
kanker
Wat we willen bereiken

Meer wetenschappers en onderzoekers in binnen- en 
buitenland kiezen ervoor om onderzoek te doen op het 
gebied van kankerpreventie en dienen onderzoeksvoor-
stellen bij ons in. Meer inzicht krijgen uit analyses van 
al het beschikbare wetenschappelijk bewijs wereldwijd.

Onze doelen voor de periode 2014 - 2016

•	Minstens een kwart van ons inkomen gaat naar 
onderzoek.

•	elk jaar ontvangen wij minstens 10 onderzoeksvoor-
stellen van wetenschappers en onderzoekers verbon-
den aan instituten in Nederland.

•	bevindingen uit onderzoek wereldwijd blijven verza-
melen, samenbrengen en analyseren door middel 
van ons Continuous Update project (CUp). 

Meer bewustwording over de preventie van 
kanker bij het nederlandse publiek
Wat we willen bereiken

Meer mensen in Nederland weten dat ze het risico op 
kanker kunnen verlagen en hoe ze dat kunnen doen 
voor zichzelf en anderen.

Onze doelen voor de periode 2014 - 2016

•	Het aantal mensen in Nederland dat weet dat ze een 
grote invloed heeft op het risico op kanker vergroten.

•	De bekendheid over het feit dat lichaamsgewicht een 
grote invloed heeft op het risico op kanker vergroten.

•	De bekendheid en kennis over onze 10 aanbevelingen 
ter preventie van kanker vergroten.

•	Ons voorlichtingsprogramma gericht op kinderen 
verder ontwikkelen om meer kinderen en hun ouders 
te bereiken.

Meer bekendheid als de bron van kennis over 
kankerpreventie
Wat we willen bereiken

Meer mensen, wetenschappers, onderzoekers, zorgver-
leners, beleidsmakers en andere belanghebbenden in 
Nederland herkennen en erkennen ons als de bron van 
betrouwbare informatie over de preventie van kanker.

Onze doelen voor de periode 2014 - 2016

•	De rol van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
binnen ons werkveld duidelijk maken.

•	De bekendheid over onze kernactiviteiten bij het 
Nederlandse publiek vergroten.

Meer steun om ons belangrijke werk te 
kunnen voortzetten
Wat we willen bereiken

Meer draagvlak voor ons werk bereiken om meer dona-
ties en giften te kunnen ontvangen voor het voortzet-
ten van onze activiteiten.

Onze doelen voor de periode 2014 - 2016

•	Ons totale inkomen jaarlijks vergroten om meer 
onderzoeks- en voorlichtingsprojecten te financieren.

Ons team blijft zich met hart en ziel inzetten 
voor minder kanker
Wat we willen bereiken

Ons team is gemotiveerd en geïnspireerd om zich voor 
110 procent te blijven inzetten voor onze belangrijke 
missie.

Onze doelen voor de periode 2014 - 2016

•	De tevredenheid van medewerkers vergroten. In 
2016 scoort dit een rapportcijfer 8.

•	 In 2016 is 80 procent van de medewerkers het 
eens dat het Wereld Kanker Onderzoek Fonds hun 
creativiteit en professionele groei stimuleert.

•	een interne kennisbank met informatie over kanker-
preventie verder uitbouwen.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft rekening gehouden met de kansen, uitdagingen en leer- en 
verbeterpunten in het bepalen van de doelstellingen en speerpunten in haar beleidsvisie en strategisch plan. 
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HOOFDSTUK 2  

Samen meer onderzoeken: 
kennis krijgen
een van de pijlers van het werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is het stimuleren en financieren van 
wetenschappelijk onderzoek naar de rol van voeding en leefstijl bij de preventie en overleving van kanker. Bent u 
benieuwd naar wat we allemaal doen op het gebied van onderzoek? Hoe wij onderzoek mogelijk maken? en wat 
we tot nu toe hebben bereikt? In dit hoofdstuk leest u alles hierover.

“ Met hart en 
 ziel zet ik me 
 dagelijks in 
 voor een wereld 
 met minder 
 kanker.”

germund daal, hoofd communicatie en gezondheidsvoorlichting: 

“Kennis is een van de sterkste wapens in de strijd tegen kanker. Onderzoek 

en voorlichting zijn cruciaal om het aantal nieuwe gevallen van kanker terug 

te dringen. Het werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds op het gebied 

van wetenschappelijk onderzoek is baanbrekend. In 20 jaar tijd is het 

wetenschappelijk bewijs voor de relatie tussen leefstijl en kanker enorm 

toegenomen. Samen zullen we de komende tijd geschiedenis blijven schrijven.

Met hart en ziel zet ik me dagelijks in voor het cruciale werk van het Wereld 

Kanker Onderzoek Fonds. Ik geloof in een toekomst waarin we van kanker 

winnen. Daar strijd ik voor. Het is mijn verantwoordelijkheid en een voorrecht.” 

hooFdstuK 2 in een oogopslag

Wat doen wij op het gebied van onderzoek?
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek naar de rol van voeding en leefstijl bij  

de preventie en overleving van kanker. We verzamelen en analyseren doorlopend al het wetenschappelijk bewijs wereldwijd.

op wat voor soort onderzoek richten wij ons?
Wij richten ons op onderzoek naar het verband tussen voeding, voedingspatroon, lichaamsbeweging, gewicht en kanker. 

Hiermee willen we meer inzicht krijgen in hoe kanker zich ontwikkelt en hoe we de kans op kanker kunnen verkleinen.  

Daarbij richten wij ons ook op de rol van voeding en leefstijl na kanker.

hoe maken wij onderzoek mogelijk?
Wij maken onderzoek mogelijk door middel van onderzoeksbeurzen. Hiervoor bestaan twee programma’s: een jaarlijks  

beursprogramma en een beursprogramma waarin we een speciale oproep doen aan wetenschappers en onderzoekers  

om onderzoek te doen naar onderwerpen met een hoge prioriteit. Deze beursaanvragen worden door een onafhankelijk 

onderzoekspanel beoordeeld.

Doordat wij al het beschikbare wetenschappelijk bewijs samenbrengen en analyseren kunnen onderzoekers duidelijk zien 

waar meer onderzoek nodig is. Hiermee geven we richting aan onderzoek in ons werkveld.

Wat hebben wij in 2014 bereikt?
In 2014 hebben we ruim 1,8 miljoen euro geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek en hebben we vier nieuwe 

onderzoeksbeurzen toegekend. Ook publiceerden wij een nieuw wetenschappelijk rapport over de preventie van eierstok-

kanker op basis van grootschalige analyses.
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1997: Food, nutrition and  
the prevention of cancer: 
a global perspective
Ons eerste rapport over het verband  

tussen voeding, voedingspatroon en het 

risico op kanker.

2007: Food, nutrition, physical 
activity, and the prevention of 
cancer: a global perspective
Dit rapport is het resultaat van het grootste 

onderzoek ooit naar kankerpreventie. Het 

is wereldwijd de bron over de preventie van 

kanker.

2009: policy and action for 
cancer prevention
Dit rapport bevat advies voor beleid 

met als doel kankerpreventie. 

Hierin onderscheiden wij 9 belangrijke 

groepen in de samenleving die een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 

de preventie van kanker.

2010: breast cancer 2012 
report. Food, nutrition,  
physical activity, and the 
prevention of breast cancer.
Dit rapport bevat actuele en 

uitgebreide informatie over de preventie 

van borstkanker.

2011: colorectal cancer  
2011 report. Food, nutrition, 
physical activity, and the 
prevention of colorectal 
cancer. 
Dit rapport bevat actuele en uitgebreide 

informatie over de preventie 

van dikkedarmkanker.

2012: pancreatic cancer 
2012 report. Food, nutrition, 
physical activity, and the 
prevention of pancreatic 
cancer.
Dit rapport bevat actuele en 

uitgebreide informatie over de preventie 

van alvleesklierkanker.

2013: endometrial cancer 
2013 report. Food, nutrition, 
physical activity, and the 
prevention of endometrial  
cancer.
Dit rapport bevat actuele en uitgebreide 

informatie over de preventie van baar-

moederkanker.

2014: ovarian cancer 2014 
report. Food, nutrition,  
physical activity, and the 
prevention of ovarian cancer
Dit rapport bevat actuele en 

uitgebreide informatie over de preventie 

van eierstokkanker.

2.1 Wat het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds doet op het 
gebied van onderzoek

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds stimuleert weten-
schappelijk onderzoek naar kankerpreventie, en maakt 
dit onderzoek financieel mogelijk door middel van 
beursprogramma’s. Wij stimuleren en sturen onder-
zoek op het gebied van kankerpreventie door nieuwe 
onderzoeksprioriteiten vast te stellen. Door middel van 
ons Continuous Update project (CUp) zijn we in staat 
om kritisch te beoordelen op welke gebieden nieuw 
onderzoek essentieel is. lees meer over het CUp in 
paragraaf 2.6.

Wij richten ons op onderzoek waarmee we onder  
andere meer inzicht kunnen krijgen in hoe kanker zich  
ontwikkelt en wat we kunnen doen om de kans op het 
krijgen van kanker te verkleinen. Het gaat om onder-
zoek naar het verband tussen voeding, voedingspa-
troon, lichaamsbeweging, gewicht en kanker.

Door de toegenomen overlevingskansen wordt de groep 
mensen die de behandeling achter de rug hebben 
steeds groter. Deze groep wordt met een ander vraag-
stuk geconfronteerd: wat te doen om de kans op het 
opnieuw krijgen van kanker te verkleinen? Daarom rich-
ten wij ons ook op dit belangrijke onderzoeksgebied. 
Wij hebben belangrijke verbanden tussen voeding, 

leefstijl en het risico op kanker in kaart gebracht, zoals 
het verband tussen overgewicht en kanker. Wij richten 
ons ook op onderzoek dat deze verbanden kan helpen 
verklaren.

2.2 Van pionier naar expert in  
kankerpreventie
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en de overige 
leden van het wereldwijde World Cancer Research Fund 
(WCRF) netwerk hebben de inzichten in de preventie 
van kanker op baanbrekende wijze beïnvloed. Toen het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds werd opgericht was 
een verband tussen voeding en de kans op kanker een 
nieuw idee. 
 
Het wetenschappelijk bewijs is inmiddels zo omvangrijk 
en overtuigend dat het tegenwoordig een wereldwijd 
geaccepteerd feit is. en het gaat niet alleen om voe-
ding, maar ook om voedingspatroon, lichaamsbeweging 
en gewicht. Wetenschappers schatten in dat ruim een 
derde van de gevallen van de meest voorkomende  
kankersoorten voorkomen kan worden door een gezon-
de voeding en leefstijl. 

2.3 Beursprogramma’s voor 
onderzoek

Wij hebben een tweetal beursprogramma’s voor 
onderzoek: 
1. het (jaarlijkse) reguliere beursprogramma
2. het Request for Applications (RFA) beursprogramma

Deze programma’s worden toegelicht in de subparagra-
fen 2.3.1 en 2.3.2.

Coördinatie door World Cancer Research 
Fund (WCRF) International
Onze beursprogramma’s voor onderzoek worden 
gecoördineerd en beheerd door World Cancer Research 
Fund (WCRF) International (maak kennis met WCRF 
International in hoofdstuk 6). De wetenschappelijke 
afdeling van WCRF International zorgt ervoor dat het 
proces vanaf de aanvraag tot en met de toekenning 
van onderzoeksbeurzen volgens de procedures 
verloopt. Dit waarborgt ook dat alleen de beste onder-
zoeksprojecten in aanmerking komen voor financiering.

2.3.1 Het (jaarlijkse) reguliere 
beursprogramma
Het reguliere beursprogramma voor onderzoek heeft 
een jaarlijkse aanvraagcyclus. elk jaar maken we bij 
aanvang van de aanvraagcyclus de richtlijnen en 
criteria bekend. Aanvragen worden toegekend volgens 
deze richtlijnen en criteria.
Het reguliere beursprogramma omvat twee soorten 
beurzen voor onderzoek:
n		Door onderzoekers geïnitieerde beurzen: deze  

worden voor maximaal 4 jaar toegekend en  
bedragen maximaal £ 250.000.

n		Regionale startbeurzen: deze zijn bedoeld als start-
financiering voor pilots (haalbaarheidsonderzoeken) 
naar aanleiding van innovatieve ideeën. Deze  
beurzen worden voor maximaal 2 jaar toegekend  
en bedragen maximaal £ 60.000.

Onafhankelijk onderzoekspanel
een onafhankelijk panel van wetenschappers beoordeelt 
de aanvragen. Ook andere wetenschappers die expert 
zijn op een bepaald onderzoeksgebied worden gevraagd 
om de aanvragen te beoordelen (de zogeheten ‘peer 
review’ ofwel externe beoordeling). Het onderzoekspanel 
adviseert het bestuur van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds omtrent welke aanvragen te financieren. 
In 2014 zaten de volgende wetenschappers in het 
onafhankelijke onderzoekspanel:

Professor Will Steward (Voorzitter)
Head of Department of Cancer Studies and Molecular 
Medicine, University of leicester, het Verenigd 
Koninkrijk

Professor Piet van den Brandt
Department of epidemiology, Maastricht University, 
Nederland 

Dr. Graham Burdge
Reader in Human Nutrition, Institute of Human 
Nutrition, University of Southampton School of 
Medicine, Southampton, het Verenigd Koninkrijk

Professor Janet Cade
Centre for epidemiology and biostatistics, Nutritional 
epidemiology group, School of Food Science and 
Nutrition, University of leeds, het Verenigd Koninkrijk

Dr. Pierre Hainaut
Institut Albert bonnoit, Université grenoble-Alpes, 
Frankrijk

Wetenschappelijke rapporten

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft samen met de overige leden van het wereldwijde 

World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk een aantal belangrijke wetenschappelijke rapporten gepubliceerd. 

Deze rapporten zijn belangrijke bronnen die wereldwijd geraadpleegd worden.
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naam aanvrager startdatuminstelling onderWerp

2.4 Lopende onderzoeksprojecten in 2014

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds kent elk jaar nieuwe onderzoeksbeurzen toe. De onderzoeksprojecten hebben 
een looptijd van enkele jaren. De lopende onderzoeksprojecten in 2014 waren als volgt (het overzicht is in volg-
orde van startdatum):

naam aanvrager startdatuminstelling onderWerp

dr. leo schouten

dr. mazda jenab

dr. leo schouten

Voedings- en leefstijlkenmerken van een vegetarisch 

of vleesarm voedingspatroon als determinanten van 

de kans op het krijgen van kanker

Oorzaken van dikkedarmkanker: Is er sprake van 

interactie tussen overmatige energie-inname en de 

processen van oxidatieve stress en wordt dit gemodu-

leerd door verhoogde permeabiliteit van het colon, 

ontsteking, blootstelling aan endotoxinen en toxische 

bijproducten van overmatige energie-inname?

Een prospectieve studie naar voedingspatroon en de 

kans op hoofd-nekkanker

universiteit maastricht, 
nederland

international agency 
for research on cancer 
(iarc), Frankrijk

universiteit maastricht

1 januari 2010

1 januari 2011

1 maart 2011

international agency 
for research on cancer 
(iarc), Frankrijk

bellvitge biomedical 
research institute 
-idibell, spanje

jiangsu provincial centre 
for disease control 
and prevention, china

bellvitge biomedical 
research institute 
-idibell, spanje

the university of 
hong Kong, china

international agency 
for reserch on cancer 
(iarc), Frankrijk

universiteit maastricht, 
nederland

the university of 
hong Kong, china

universiteit maastricht, 
nederland

university of athens 
medical school, 
griekenland

university of bonn/
research institute of 
child nutrition, duitsland

radboud umc 
nijmegen, nederland

universiteit maastricht, 
nederland

universitair medisch 
centrum utrecht, 
nederland

Onderzoek naar de biologische effecten 

van vitamine D op de ontwikkeling van 

dikkedarmkanker

IJzer en maagkanker

Het effect van lichaamsvet, leefstijlfactoren 

en gen-omgevingsinteracties op het risico op 

vrouwelijke kankersoorten

Het mogelijke verband tussen acrylamide en 

baarmoeder- en eierstokkanker

Vitamine D en neusholtekanker

Nieuw hulpmiddel voor onderzoek naar poly-

fenolen en kanker

Het verband tussen voeding en blaaskanker

Leefstijlinterventies om terugkeer van darmkanker 

te voorkomen

Lichaamslengte en kanker

De preventie van bloedkanker

Groente- en fruitconsumptie tijdens de kinderjaren 

en het risico op kanker op volwassen leeftijd

Het effect van gezondheidsvoorlichting van het 

Wereld Kanker Onderzoek Fonds

Darmkanker en de energiebalans

Lichaamsbeweging en de kwaliteit van leven van 

slokdarm kankerpatiënten

1 januari 2012

1 januari 2012

15 februari 2012

1 maart 2012

1 april 2012

1 februari 2013

1 februari 2013

1 april 2013

1 april 2013

15 december 2013

1 februari 2014

1 april 2014

1 april 2014

1 september 2014

dr. mazda jenab

dr. paula jakszyn

dr. ming Wu

dr. eric duell

dr. Will chan

dr. augustin 
scalbert

prof. maurice 
zeegers

dr. judy Wai-chu ho

prof. matty 
Weijenberg

prof. theodora 
psaltopoulou

dr. anette buyken

prof. dr. ir. ellen 
Kampman

prof. matty 
Weijenberg

dr. anne may

Professor Michael F. Leitzmann
Head of Department of epidemiology and preventative 
Medicine, Regensburg University Medical Center, 
Duitsland

Professor Chris Paraskeva
School of Cellular & Molecular Medicine, Medical 
Sciences building, University of bristol, het Verenigd 
Koninkrijk

Professor Tobias Pischon
professor of Molecular epidemiology, Charité berlin 
Head, Molecular epidemiology group Max Delbrück 
Center for Molecular Medicine (MDC), berlijn-buch, 
Duitsland

Dr. Gillian Reeves
Statistical epidemiologist, epidemiology Unit, Cancer 
University of Oxford, het Verenigd Koninkrijk

Professort Andrew Renehan 
Insitute of Cancer Sciences, University of Manchester, 
het Verenigd Koninkrijk

Professor Tai Hing Lam
Chair, professor and Head of Department, School of 
public Health, Department of Community Medicine, 
University of Hong Kong, China

Oproep in 2014 
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds opent de beurs-
aanvraagcyclus elk jaar door onder andere een aanmel-
dingspakket te sturen naar wetenschappers en onder-
zoekers in Nederland.

2.3.2 Het Request for Applications  
(RFA) beursprogramma
Naast ons reguliere beursprogramma hebben we ook 
het Request for Applications (RFA) beursprogramma 
voor onderzoek. Dit beursprogramma vindt, in tegen-
stelling tot het reguliere beursprogramma, van tijd tot 
tijd plaats. Het gaat dan om een speciale oproep aan 
wetenschappers en onderzoekers om onderzoeks-
voorstellen in te dienen op het gebied van specifieke 
onderwerpen waaraan hoge prioriteit wordt toegekend.

Onafhankelijk onderzoekspanel
Ook bij dit beursprogramma worden de aanvragen 
beoordeeld door een onafhankelijk onderzoekspanel. In 
tegenstelling tot het onderzoekspanel van het reguliere 
beursprogramma waarin de leden voor een aantal jaren 
zitting hebben, wordt het onderzoekspanel van het RFA 
beursprogramma tijdelijk samengesteld door weten-
schappers die gespecialiseerd zijn in de specifieke 
onderwerpen waarvoor we een oproep doen.
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Prof. Riccardo Fodde
erasmus MC, Nederland
Onderzoek: Het effect van westerse eetgewoonten op 
stamcellen in het darmkanaal
looptijd: 4 jaar  / beurs € 318.278

Prof. Ellen Kampman
Wageningen Universiteit, Nederland 
Onderzoek: lichaamssamenstelling en  
colorectale kanker 
looptijd: 4 jaar / beurs € 275.537

Voor meer informatie over deze  
onderzoeksprojecten kijk op  
www.wkof.nl/onderzoek 

Van links naar rechts: Ellen Kampman, Renate  

Heine-Bröring, Renate Winkels, Moniek van Zutphen2.6 Het Continuous Update Project 
(CUP): de grootse bron over kanker-
preventie ter wereld

Het Continuous Update project (CUp) is een doorlo-
pend onderzoek waarmee we er voor zorgen dat onze 
aanbevelingen ter preventie van kanker actueel blijven. 
In dit project verzamelen, analyseren en beoordelen 
wetenschappers continu nieuw onderzoek op het 
gebied van voeding, lichaamsbeweging, gewicht en 

Prof. Winnie Yeo
Chinese University of Hong Kong, China
Onderzoek: Het effect van de consumptie van isoflavo-
nen en lignanen op borstkanker bij Chinese vrouwen
looptijd: 4 jaar / beurs € 237.400

Dr. Fränzel van Duijnhoven 
Wageningen Universiteit, Nederland 
Onderzoek: lichaamssamenstelling en colorectale 
kanker
looptijd: 4 jaar / beurs € 271.794
 

kankersoort worden toegevoegd aan de database. 
Dit is een doorlopend proces want er verschijnen 
voortdurend resultaten van nieuw onderzoek. een 
onderzoeksteam, verbonden aan het Imperial College 
london in het Verenigd Koninkrijk, is verantwoordelijk 
voor het bijwerken van de database. Dit team analy-
seert vervolgens al dit wetenschappelijke bewijs. 

een onafhankelijk panel van wetenschappers beoor-
deelt het wetenschappelijke bewijs. Op basis daarvan 
kunnen wij onze aanbevelingen ter preventie van 
kanker eventueel aanvullen of herzien.

nieuw rapport in 2014
Samen met de overige leden van het WCRF netwerk 
hebben we in 2014 een nieuw wetenschappelijk 
rapport op basis van het CUp gepubliceerd: Ovarian 
Cancer 2014 Report. Food, Nutrition, physical Activity, 
and the prevention of Ovarian Cancer. Dit rapport laat 
voor het eerst zien dat overgewicht het risico op eier-
stokkanker verhoogt. Tot op heden werd het risico op 
eierstokkanker in verband gebracht met factoren waar 
we weinig of geen invloed op hebben, zoals erfelijkheid 
en leeftijd. Nu zien we dat ook overgewicht een belang-
rijke risicofactor is, waarmee ook eierstokkanker is 
toegevoegd aan de groeiende lijst van kankersoorten 
waarvan bekend is dat ze een verband hebben met 
overgewicht. 

2.7 Samenwerking met 
Wageningen University and 
Research Centre

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft in 2014 het 
vijfde jaar afgerond van een vijfjarige samenwerking 
met Wageningen University and Research Centre.  
een speciale WCRF-projectgroep is opgericht voor deze 
samenwerking. professor dr. ir. ellen Kampman heeft 
de leiding over deze groep. professor Kampman is als 
persoonlijk hoogleraar Voeding en Kanker verbonden 
aan de Afdeling Humane Voeding van Wageningen 
University and Research Centre.

Sterker tegen dikkedarmkanker
Dikkedarmkanker is een van de meest voorkomende 
kankersoorten in Nederland. In 2014 werden er 
15.000 nieuwe gevallen vastgesteld (bron: Nederlandse 
Kankerregistratie, beheerd door IKNl© februari 2015). 
Steeds meer mensen overleven de ziekte. Hierdoor 
neemt ook de behoefte aan advies toe voor het verla-

2.5 nieuwe onderzoeken in 2014

Wij hebben aan het einde van 2014 vier nieuwe onderzoeksbeurzen toegekend aan innovatieve onderzoeksprojecten.

kankerpreventie. Dit project wordt gefinancierd door de 
leden van het WCRF netwerk en wordt beheerd door 
WCRF International. Dankzij het CUp beschikken wij 
over de meest recente wetenschappelijke bevindingen.

Hoe werkt het CUP?
Onderdeel van dit project is een database. In deze 
database staan alle onderzoeksresultaten die ten 
grondslag liggen aan onze wetenschappelijke rappor-
ten. De uitkomsten van nieuwe onderzoeken per 

gen van de kans op terugkeer van kanker.
De WCRF-projectgroep onderzoekt de vraag of, en zo ja, 
op welke wijze een westers voedingspatroon, lichaams-
gewicht en voedingssupplementen invloed hebben op 
de kans op terugkeer en overleving van dikkedarm-
kanker. Hiervoor is de COlON studie opgezet. Dit 
onderzoek kan de basis vormen voor wetenschappelijk 
onderbouwde leefstijlrichtlijnen voor patiënten met dik-
kedarmkanker.

Waarom Wageningen University 
and Research Centre?
Wageningen University and Research Centre is een 
toonaangevende onderzoeksinstelling die zich richt op 
de levenswetenschappen. Voeding en gezondheid zijn 
belangrijke vakgebieden binnen Wageningen University 
and Research Centre. De instelling beschikt over brede 
expertise en uitstekende faciliteiten voor wetenschap-
pelijk onderzoek.

Naast professor ellen Kampman en onderzoeksver-
pleegkundigen in diverse algemene en academische 
ziekenhuizen, bestaat de WCRF-projectgroep uit: 
Renate Heine-bröring, MSc, Dr. Ir. Renate Winkels en 
Moniek van Zutphen, MSc
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Waarom is voorlichting belangrijk? 
Wij maken mensen bewust van het feit dat de kans op kanker verkleind kan worden door middel van voeding en 

leefstijl, en geven informatie over hoe zij dit kunnen doen. Wij helpen hen keuzes te maken in het dagelijks leven om zo 

de kans op kanker te verkleinen en te werken aan een toekomst met minder kanker. 

hoe geven wij voorlichting? 

Wij communiceren met onze doelgroepen via verschillende kanalen, waaronder brieven, nieuwsbrieven, publicaties 

zoals folders en brochures, onze algemene website www.wkof.nl en onze website voor kinderen www.topfitkids.nl, 

persberichten en beurzen en evenementen. 

Wat hebben wij in 2014 bereikt?
Wij hebben onze algemene website geheel vernieuwd om beter aan te sluiten op de behoeften van het publiek. Onze  

nieuwsbrief met praktisch advies over een gezonde leefstijl en kankerpreventie is volgens planning vier keer verschenen.  

We hebben ook onze nieuwsbrief voor gezondheidsprofessionals, waarin we deskundigen voorzien van informatie en hulp-

middelen om te delen met hun cliënten dertien keer uitgebracht. We hebben gewerkt aan nieuwe publicaties, waaronder  

het educatieve voorleesboekje Het Blije Bordje van Bobbie in samenwerking met Gemeente Amsterdam. We publiceerden 

zeven persberichten waarmee we drie keer voorpaginanieuws hebben bereikt. 

HOOFDSTUK 3  

Samen gezonder leven: 
kennis delen
Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk. Door middel van onderzoek ontdekken we steeds meer over kan-
ker. Dit levert waardevolle kennis op voor de preventie van deze ziekte. Maar kennis is pas nuttig als het wordt 
toegepast.

Om onze visie werkelijkheid te maken is het niet genoeg om alleen kennis te krijgen, die kennis moet ook ver-
spreid worden onder het publiek. een van de pijlers van het werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is dan 
ook gezondheidsvoorlichting ter preventie van kanker. Met onze gezondheidsvoorlichting maken wij het publiek 
bewust van de stappen die ze kunnen nemen om de kans op kanker te verkleinen. 

hooFdstuK 3 in een oogopslag

“ een kleine 
 organisatie 
 met een 
 groot bereik 
 en een 
 belangrijk doel.   
 Daar ben ik 
 trots op.”

jessica meijs, senior coördinator gezondheidsvoorlichting: “Kanker raakt ons 

allemaal. Het is een ziekte die levens op zijn kop zet. Gelukkig zijn er 

veel organisaties die zich richten op betere screening en behandelmethoden 

waardoor meer mensen genezen en langer kunnen leven. 

Maar het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is uniek: haar missie is om kanker 

te stoppen voordat het begint. Voorkomen is beter dan genezen. Uiteraard zijn 

er geen garanties tegen kanker, maar de wetenschap dat we ons risico op 

kanker kunnen verlagen door gezond te eten en te leven is hoopvol. We staan 

niet machteloos tegen kanker. En deze boodschap onder zoveel mogelijk 

mensen verspreiden, vind ik zeer belangrijk. 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is een kleine organisatie met een groot 

bereik en een belangrijk doel: een toekomst met minder kanker. Daar ben ik 

trots op.”
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3.1 Het doel van onze gezondheids-
voorlichting

Het doel van onze gezondheidsvoorlichting is mensen 
bewust maken van, en informatie geven over, de relatie 
tussen voeding, lichaamsbeweging, lichaamsgewicht en 
kanker. Door mensen op een duidelijke en motiverende 
wijze te informeren over hoe zij het risico op kanker 
kunnen verlagen door gezond te eten en te leven, kun-
nen zij zelf elke dag de beste keuzes maken.

3.2 De doelgroepen voor onze 
gezondheidsvoorlichting

Wij hebben verschillende communicatiedoelgroepen 
vastgesteld waarop wij het beste onze gezondheids-
voorlichting kunnen richten. We hebben ook een 
selectie gemaakt van de meest kosteneffectieve en 
-efficiënte communicatiemiddelen voor onze gezond-
heidsvoorlichting. In deze paragraaf leest u over 
onze communicatiedoelgroepen. Informatie over onze 
communicatie middelen voor gezondheidsvoorlichting 
vindt u in paragraaf 3.3.

Wij richten ons op de volgende 
communicatiedoelgroepen:

n	Het algemene publiek (pR en publieksvoorlichting)
n	Donateurs
n	Mensen die kanker hebben gehad
n	gezondheidsdeskundigen
n	Kinderen (ook via ouders en docenten)

3.2.1 Het algemene publiek
gezondheidsvoorlichting met als doel de preventie van 
kanker is voor iedereen in Nederland van belang. bij 
het algemene publiek gaat het in eerste instantie om 
bewustwording. bewustwording over het feit dat we in 
actie kunnen komen om het risico op kanker te ver-
lagen, en bewustwording over onze 10 aanbevelingen 
ter preventie van kanker. Het bereiken van het brede 
publiek brengt echter hoge kosten met zich mee. 

Wij richten ons daarom op communicatiemiddelen 
waarmee we zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken 
tegen de laagste kosten, onder andere: pR (persberich-
ten), brieven en onze algemene website. lees meer 
hierover in paragraaf 3.3.

3.2.2 Donateurs
Donateurs zijn een belangrijke doelgroep voor onze 
gezondheidsvoorlichting. Zij hebben affiniteit met ons 
werk en maken ons werk mogelijk. Wij vinden het van 
groot belang om onze donateurs te blijven informeren 
over onder andere de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van kankerpreventie, nieuwe bevindingen uit 
onderzoek en onze activiteiten. 

Wij vinden het ook belangrijk om ze te ondersteunen 
met praktische tips, adviezen en hulpmiddelen zodat 
ze makkelijker gezonde keuzes kunnen maken in hun 
voeding en leefstijl. Wij geven gezondheidsvoorlichting 
aan onze donateurs voornamelijk door middel van onze 
algemene nieuwsbrief, brieven, publicaties en website. 

3.2.3 Mensen die kanker hebben gehad
Steeds meer mensen overleven kanker doordat kanker 
eerder wordt ontdekt en behandelmethoden steeds 
beter worden. bij deze groep mensen leeft de vraag 
wat zij zelf kunnen doen om de kans op het opnieuw 
krijgen van kanker te verkleinen. Daarom geeft het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds prioriteit aan onder-
zoek naar de rol van voeding en leefstijl na kanker. 
Hiermee willen we mensen die kanker hebben gehad 
voorzien van wetenschappelijk onderbouwd advies.

Wij hebben speciaal voor deze doelgroep de brochure 
Na kanker - aanbevelingen voor een gezonde voeding 

en leefstijl ontwikkeld met informatie over voeding en 
leefstijl. 

10 aanbevelingen ter preventie van kanker

Zorg voor een zo laag 
mogelijk gewicht en een 
slanke taille, maar vermijd 
ondergewicht.

1

beweeg iedere dag 
minimaal 30 minuten.

2

eet minder calorierijk 
voedsel en drink weinig 
suikerrijke dranken.

3

eet veel groenten, fruit, 
volkorenproducten en 
peulvruchten en varieer  
zo veel mogelijk.

4

eet minder rood 
vlees (zoals rund- en 
varkensvlees) en eet 
liever geen bewerkt 
vlees (zoals ham, spek 
of salami).

5

Drink liever geen 
alcohol. Als u wel alcohol 
wilt drinken, neem dan 
per dag niet meer dan 
1 glas (voor vrouwen) of 
2 glazen (voor mannen).

6

eet minder zout of 
gezouten voedsel.

7

Vertrouw niet op 
voedingssupplementen 
om u tegen kanker te 
beschermen.

8

geef baby’s de eerste 
zes maanden uitsluitend 
borstvoeding. geef 
daarna aanvullende 
vloeibare en vaste 
voeding.

9

Als u kanker heeft gehad 
en de behandeling is 
beëindigd, volg dan de 
aanbevelingen voor de 
preventie van kanker.

10

en natuurlijk… niet roken.

Onze 10 aanbevelingen ter preventie van kanker: belangrijke richtlijnen
Onze 10 aanbevelingen ter preventie van kanker vormen de basis van onze gezondheidsvoorlichting. Deze 10 
aanbevelingen zijn voortgekomen uit de analyse van duizenden onderzoeken naar het verband tussen voeding, 
leefstijl en kanker. Onze aanbevelingen zijn belangrijke richtlijnen voor een lager risico op kanker. In onze gezond-
heidsvoorlichting communiceren wij over deze 10 aanbevelingen, en geven we advies voor het opvolgen ervan.
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3.2.4 gezondheidsdeskundigen
gezondheidsdeskundigen, zoals diëtisten, voedingsdes-
kundigen en gewichtsconsulenten leveren een belang-
rijke bijdrage aan de missie van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Zij vormen een schakel tussen ons 
en het algemene publiek. gezondheidsdeskundigen 
geven advies over gezonde voeding en leefstijl en 
dragen daardoor bij aan meer bewustzijn over de pre-
ventie van ziektes zoals kanker. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds vindt het van groot belang om een 
goede band op te bouwen met de gezondheidsdes-
kundigen in Nederland. Wij vinden het belangrijk om 
hen te voorzien van actuele kennis over de preventie 
van kanker en te ondersteunen met hulpmiddelen. 
Uiteindelijk gaat het erom dat zij onze aanbevelingen 
ter preventie van kanker verder verspreiden, en hun 
cliënten adviseren en motiveren om deze te volgen.

Resultaten
Wij geven voorlichting aan gezondheidsdeskundigen 
voornamelijk door middel van onze digitale nieuwsbrief 
KankerpreventieNieuws (naast onze workshop, publica-
ties en de website). In 2014 zijn wij gestart met edu-
catieve workshops over onze 10 aanbevelingen. lees 
in paragraaf 3.3.3 en 3.3.4 meer over deze nieuws-
brief en workshops.

3.2.5 Kinderen
Kinderen die al vroeg een gezond voedingspatroon en 
een gezonde leefstijl hebben, zijn een belangrijke stap 
voor. Zij hebben meer kans om op te groeien tot gezon-
de volwassenen en hebben daardoor later minder kans 
op ziekten zoals kanker. gedrag en leefstijl worden 
voor een groot deel tijdens de vroege levensjaren aan-
geleerd en beïnvloed. Wij zijn daarom in 2010 gestart 
met een voorlichtingsprogramma gericht op kinderen: 
Top Fit Kids. 

Resultaten
Wij geven gezondheidsvoorlichting aan kinderen voor-
namelijk door middel van onze speciale website voor 
kinderen www.topfitkids.nl. lees in paragraaf 3.3.6 
wat de resultaten hiervan waren.

3.3 De communicatiemiddelen voor 
onze gezondheidsvoorlichting

De communicatiemiddelen die wij inzetten voor onze 
gezondheidsvoorlichting zijn:

n brieven (mailings)
n Onze (papieren) algemene nieuwsbrief
n Onze digitale nieuwsbrief voor gezondheids-
 deskundigen
n publicaties (onder andere brochures, folders, 
 kookboekjes, geheugensteuntjes)
n Onze algemene website: www.wkof.nl

n Onze website voor kinderen: www.topfitkids.nl

n beurzen en evenementen
n public Relations (persberichten)

3.3.1 brieven
Wij gebruiken brieven om te communiceren met een 
groot aantal mensen. Dat doen we voor zowel voor-
lichting als fondsenwerving. Hiermee kunnen wij de 
beschikbare middelen effectief en efficiënt inzetten.
Het gebruik van brieven als communicatiemiddel heeft 
als voordeel:
n een groot bereik tegen relatief lage kosten
n  direct contact en de mogelijkheid om een relatie te 

starten en te bouwen met de ontvanger
n mogelijkheid voor interactie
n  mogelijkheid om de informatie te personaliseren en 

af te stemmen op de behoefte van de ontvanger
n  brieven zijn niet gebonden aan zendtijd, de ontvan-

ger kan zelf bepalen wanneer de informatie te lezen
Wij sturen brieven naar zowel potentiële nieuwe als 
bestaande relaties.

Brieven aan potentiële nieuwe relaties
Wij sturen brieven naar mensen waarmee we nog geen 
contact hebben met als doel kennismaken, voorlich-
ting, fondsenwerving en het starten van een relatie. 
Als deze mensen geïintereseerd raken in ons werk 
kunnen ze een relatie met ons starten, door onder 
andere publicaties aan te vragen en/of door donateur 
te worden.

Voorlichtingsdoelen:

n Mensen kennis laten maken met onze organisatie,   
 onze missie en de 10 aanbevelingen
n Interesse wekken in ons werk, onze voorlichtings-
 programma’s en activiteiten
n Nieuwe relaties werven

Fondsenwervingsdoelen:
n Nieuwe donateurs werven

Brieven aan bestaande relaties
Onze relaties hebben in 2014 1 tot 8 keer een brief 
van ons ontvangen. Zij kunnen de mate 
waarin ze benaderd wensen te worden zelf aangeven.
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Wat betekenen deze begrippen?

‘Uniek geklikt versus unieke lezers’: Dit is het aantal keren dat naar een artikel is doorgeklikt ten opzichte 
  van het aantal lezers van de nieuwsbrief.
‘Uniek geklikt’:   Het aantal mensen dat doorklikt naar een artikel in de nieuwsbrief.
‘Unieke lezers’:   Het aantal mensen dat de nieuwsbrief opent en leest.

Resultaten
Iedere twee jaar houden wij een onderzoek onder de 
lezers van de digitale nieuwsbrief. In 2014 deden 96 
lezers mee aan dit onderzoek. KankerpreventieNieuws 
wordt door de lezers goed gewaardeerd. bijna 80% van 
de lezers zegt de nieuwsbrief altijd te lezen en drie-
kwart vindt de inhoud van de nieuwsbrief goed aanslui-
ten bij zijn of haar informatiebehoefte. Ruim 65% van 

de respondenten zegt zijn of haar cliënten te informe-
ren over de stappen die ze kunnen nemen om de kans 
op kanker te verlagen.
Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de digitale 
nieuwsbrief, en om deze te evalueren, vergelijken we 
de lezersstatistieken met benchmarkgegevens voor 
digitale nieuwsbrieven in de goededoelensector en de 
sector zorg en welzijn.

2014

2012

9

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Actualiteit van de onderwerpen

Betrouwbaarheid van de informatie

Praktisch nut van de informatie

Lengte van de artikelen

Vormgeving

7,7
7,7

7,7

7,5
7,3

7,3

7,8
7,5

resultaten lezersonderzoeK 2014 ten opzichte van 2012

Wij sturen deze brieven met de volgende doelen:

Voorlichtingsdoelen:

n Vaker en meer gezondheidsvoorlichting geven
n De ontvanger motiveren en aanzetten tot het volgen  
 van onze aanbevelingen en tips ter preventie van   
 kanker
n Op de hoogte houden van nieuwe projecten,  
 bevindingen uit onderzoek en ontwikkelingen

Fondsenwervingsdoelen:

n Fondsen werven ter financiering van ons werk

Resultaten
In 2014 hebben we ongeveer 845.000 potentiële nieu-
we relaties bereikt met onze voorlichting.

3.3.2 Onze gedrukte algemene 
nieuwsbrief
Onze algemene nieuwsbrief bevat informatie over het 
verband tussen voeding, leefstijl en kankerpreventie. 
De nieuwsbrief biedt ook inspiratie voor gezonde recep-
ten, tips en adviezen om gezonder te leven en nieuws 
over de activiteiten van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds. Deze nieuwsbrief is een van de belangrijkste 
communicatiemiddelen voor gezondheidsvoorlichting 
aan bestaande relaties.

Abonnees
Iedereen die geïnformeerd wil worden over de preventie 
van kanker kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 
Aanmelding is mogelijk via telefoon, brief, e-mail en de 
website.

Waarborgen van kwaliteit
We werken sinds 2012 samen met een klankbordgroep 
waarin vijf externe gezondheidsprofessionals zitting 
hebben die de nieuwsbrief controleren vanuit hun 
specialisatie en expertise. 

Aantal edities en bereik
In 2014 is de nieuwsbrief vier keer verschenen. In 
totaal hebben we 561.062 stuks verzonden; gemiddeld 
een oplage van 140.266 stuks per editie.
Uit ons lezersonderzoek in 2014 blijkt dat lezers de 
nieuwsbrief doorgeven aan anderen. gemiddeld wordt 
elke nieuwsbrief door 1,66 personen gelezen. 
We kunnen dus uitgaan van een potentieel bereik van 
ruim 230.000 lezers per editie. 

Resultaten
Wij sturen bij iedere editie van onze algemene nieuws-
brief een antwoordformulier mee waarop een korte en-
quête is opgenomen. De respons op deze enquêtes 
varieert per keer van ongeveer 1.000 tot 1.500 per-
sonen. Dit antwoordformulier bevat ook een algemeen 
opmerkingenveld; daarmee krijgen we ook feedback op 
onze nieuwsbrief en andere voorlichtingsmaterialen.
Om de twee jaar houden we een uitgebreid lezerson-
derzoek onder de abonnees van de algemene nieuws-
brief. Ook in 2014 hebben we dit lezersonderzoek 
gedaan. In 2014 hebben 507 lezers hieraan 
meegewerkt. 

3.3.3 Onze digitale nieuwsbrief voor 
gezondheidsdeskundigen
Via onze digitale nieuwsbrief KankerpreventieNieuws 
houden wij gezondheidsdeskundigen op de hoogte 
van de nieuwste inzichten op het gebied van voeding, 
leefstijl en kanker. We geven de abonnees van de 
nieuwsbrief informatie over nieuwe wetenschappelijke 
onderzoeken en bevindingen. Tevens bieden we ze de 
mogelijkheid tot het aanvragen van diverse voorlich-
tingsmaterialen die ze kunnen gebruiken bij de begelei-
ding van hun cliënten. 

Aantal edities en bereik
We hebben in 2014 12 edities van Kankerpreventie_
Nieuws uitgebracht. Ruim 1.350 gezondheidsdeskun-
digen in Nederland (inclusief een aantal in belgië) 
ontvangen de nieuwsbrief. 

Waarborgen van kwaliteit
Om de kwaliteit van KankerpreventieNieuws te waarbor-
gen werken we ook hier met een klankbordgroep van 
gezondheidsdeskundigen. Hierin hebben o.a. diëtisten, 
gewichtsconsulenten en bewegingsconsulenten zitting. 
Zij evalueren elke nieuwe editie en geven feedback. In 
totaal zitten er acht leden in de klankbordgroep.

editie  bereiK

December 2013  143.362

Maart 2014  136.926

Juni 2014   138.263

September 2014   142.511

Totaal   561.062   

gemiddeld per editie  140.266

Gemiddeld 2014

Gemiddeld 2013

Benchmark Zorg & Welzijn

Benchmark 2014 Goede doelen
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lezersstatistieKen in 2014 ten opzichte van 2013 en benchmarKgegevens 

sector goede doelen en zorg en Welzijn.

28,07%
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8,81%

21,51%
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3.3.4 Workshops
In 2014 zijn we gestart met het geven van educatieve 
workshops aan gezondheidsdeskundigen. In deze work-
shop geven we de deelnemers meer informatie over de 
10 aanbevelingen ter preventie van kanker en voorzien 
wij hen van praktische tips en tools waarmee zij de 
aanbevelingen in de praktijk met hun cliënten kunnen 
bespreken. De workshops werden als zeer positief en 
leerzaam beoordeeld en kregen van de deelnemers 
een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. De workshops zijn 
opgedeeld in een informatief en een interactief deel. 
Dit laatste wordt verzorgd door cognitief gedragsthe-
rapeut en diëtist Tiny geerets. In dit onderdeel van 
de workshop leren de deelnemers hoe ze om kunnen 
gaan met de barrières en valkuilen die kunnen ont-
staan bij het bespreken van kankerpreventie met cliën-
ten. er is veel vraag naar onze workshops. We zullen 
het geven hiervan in 2015 dan ook blijven voortzetten.

3.3.5 publicaties
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft een breed 
scala aan informatieve brochures, folders en andere 
hulpmiddelen (zoals geheugensteuntjes) ontwikkeld om 
mensen te helpen gezonde keuzes te maken in hun 
voeding en leefstijl. Wij bieden deze publicaties aan via 
verschillende kanalen.

Aanbieden van publicaties via onze algemene 
nieuwsbrief
Via onze algemene nieuwsbrief (zie paragraaf 3.3.2) 
kunnen lezers gratis diverse publicaties aanvragen. 
In elke editie van deze nieuwsbrief wordt een ander, 
divers aanbod aan publicaties gepresenteerd, waar-
onder ook steeds ten minste één nieuwe publicatie. 
bestaande publicaties worden regelmatig herzien om 
ze up-to-date te houden op basis van de laatste inzich-
ten en kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Het CUp 
speelt hierbij een belangrijke rol (in hoofdstuk 2 vindt u 
informatie over het CUp).

Activiteiten
In 2014 hebben we 15 verschillende publicaties 
aangeboden via de algemene nieuwsbrief. Zes hier-
van waren nieuw, namelijk de brochures Passie voor 

peulvruchten, Kom in actie - 8 gezonde uitdagingen en 
Schenken met Belastingvoordeel, het receptenboekje 
Smoothies & sapjes en de hulpmiddelen Spaghettimeter 

en Taillemeetlint.  

In 2014 zijn er 485 publicaties aangevraagd via de 
digitale nieuwsbrief voor gezondheidsdeskundigen. 

Daarnaast hebben gezondheidsdeskundigen en andere 
instellingen 72 aanvragen gedaan voor grotere aan-
tallen publicaties (in totaal 6.903 publicaties) voor 
diverse gelegenheden en evenementen. Zelf hebben 
wij bij verschillende evenementen 5.335 publicaties 
verspreid.

In onderstaand schema ziet u hoeveel publicaties 
we hebben verspreid in 2014, en via welke kanalen 
(gerangschikt van grootste aantal naar kleinste).

3.3.6 Onze algemene website: 
www.wkof.nl  
De website van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, 
www.wkof.nl, is een onmisbaar communicatiemedium 
voor onze informatieverstrekking, gezondheidsvoor-
lichting en werving van donateurs. Wij houden de 
informatie op onze website up-to-date en relevant voor 
verschillende doelgroepen. Wij werken onze website 
voortdurend bij met informatie zoals gezondheidsvoor-

en het aantal in 2013 (263.470 unieke bezoekers). 
In 2014 bedroeg het percentage terugkerende bezoe-
kers 16,6%. Dit komt doordat in aanloop naar de 
lancering van de vernieuwde website er minder nieuwe 
informatie op de oude website werd geplaatst. 

lichting voor de gewone burger en gezondheidsdeskun-
digen, informatie over onderzoek en beursprogramma’s 
voor wetenschappers en onderzoekers, acties en 
evenementen, en nieuws voor de pers.

Ook bieden wij online hulpmiddelen om mensen meer 
bewust te maken van gezonde voeding en leefstijl. 
bijvoorbeeld een online Alcohol Calorieën Calculator 
en een bMI meter. Onze website is ook een belangrijk 
kanaal voor fondsenwerving. Mensen kunnen via de 
website donateur worden.

Vernieuwing van de website  
Om nog beter aan de wensen en behoeften van onze 
bezoekers te kunnen voldoen hebben wij in 2014 onze 
website www.wkof.nl volledig vernieuwd. Zo kunnen 
we ons publiek nog beter informeren over kanker en 
wat het zelf kan doen om het risico op kanker te ver-
lagen. De nieuwe website is toegankelijk, overzichtelijk 
en gebruiksvriendelijk en werkt goed op tablets en 
smartphones, waardoor onze bezoekers overal toegang 
hebben tot onze informatie. Op de website vindt men 
onder andere informatie over kanker, de 10 aanbevelin-
gen ter preventie van kanker, de voortgang van weten-
schappelijk onderzoek, onze organisatie en hoe men 
kan bijdragen aan onze missie. 

Promotie van de website
In 2014 hebben we weer gebruik gemaakt van google 
Adwords om het aantal bezoekers naar onze website te 
verhogen. Met google Adwords kun je korte adverten-
ties plaatsen op de pagina’s met zoekresultaten van 
de zoekmachine google. Omdat het Wereld Kanker  
Onderzoek Fonds een goed doel is, geeft google ons 
een beurs (een google grant) waarmee we tot een 
bepaald bedrag gratis mogen adverteren. Wij zijn 
google zeer dankbaar voor deze beurs voor online 
advertenties. We hebben een aantal campagnes in 
google Adwords, onder andere met als thema: kanker, 
gewicht en sportieve evenementen. 

Door middel van pR-activiteiten, zoals het uitsturen van 
persberichten en het meedoen aan sportieve evene-
menten streven we er ook naar om meer bezoekers op 
onze website te krijgen.

Resultaten
Ons doel in 2014 was om 215.000 unieke bezoekers 
en 25% terugkerende bezoekers per jaar te krijgen 
op www.wkof.nl. In totaal had onze website 266.393 
unieke bezoekers in 2014, meer dan de doelstelling 

Kanaal                                                aantal publicaties

Brieven aan nieuwe contacten  20.538

Algemene nieuwsbrief 10.818

Praktijkfolders.nl 10.000

Bestellingen gezondheidsdeskundigen 6.903

Beurzen en evenementen 5.335

Gratis aanbiedingen via digitale nieuwsbrief 1.485

en andere media

Website www.topfitkids.nl 1.019

Overig 102

totaal 56.200

2014 

gerealiseerd

2014 

doel

2013

gerealiseerd

Aantal  

unieke 

bezoekers 

www.wkof.nl

Percentage 

terugkerende 

bezoekers 

www.wkof.nl

266.939

16,6%

215.000

25%

263.470

20,2%
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onze jonge doelgroep bezig houdt. Dit geeft ons ook 
ideeën voor het verbeteren van de website en onze 
voorlichting aan kinderen.

nieuw op www.topfitkids.nl in 2014 
We hebben in 2014 de website aangevuld met informa-
tie, recepten en een nieuw bordspel. Ook nieuw is dat 
op verschillende plekken op de website kinderen hun 
stem konden uitbrengen over allerlei onderwerpen. Zo 
konden ze onder andere stemmen op welk brood het 
meest gezond was (volkorenbrood, bruin brood, mais-
brood en wit brood) en konden ze aangeven wat hun 
favoriete Top Fit Kids karakter was. 

Ouders en docenten
Ouders en docenten zijn ook belangrijke doelgroepen 
voor het programma Top Fit Kids. Zij vervullen namelijk 
een bijzonder belangrijke rol bij de voorlichting aan 
kinderen. In 2015 zullen we voorlichtingsmaterialen 
richting ouders en docenten gaan ontwikkelen.

De mening van bezoekers
Om de website te evalueren en onze bezoekers te 
leren kennen plaatsen we regelmatig opiniepeilingen 
en korte vragenlijsten op de website. een leuke uit-
komst: 67% van de respondenten vindt de website 
leuk tot superleuk! Ook leuk is dat 74% in een vra-
genlijst heeft aangegeven wat geleerd te hebben over 
gezond eten op de website. 

Resultaten in 2014
In 2014 hadden we voor www.topfitkids.nl als doelstel-
ling om gemiddeld 8.000 unieke bezoekers per maand 
te bereiken, en om het aantal terugkerende bezoekers 
van 24% tot 27% te verhogen.

In totaal hebben we 51.403 unieke bezoekers op 
de website gehad in 2014, met een gemiddelde van 
4.284 unieke bezoekers per maand. Dit is lager dan in 
2013 (gemiddeld aantal unieke bezoekers per maand 
in 2013: 6.443). Hiermee is de doelstelling om het 
aantal unieke bezoekers per maand te laten stijgen 
naar 8.000 dan ook niet behaald. We gaan in 2015 de 
website meer onder de aandacht brengen bij de doel-
groep middels verschillende promotionele activiteiten. 

3.3.8 Het blije bordje van bobbie
Heel trots zijn wij op de publicatie van het kinder-
boekje Het blije bordje van Bobbie. Dit educatieve 
voorleesboekje op rijm leert kinderen op een vrolijke 
en speelse manier over gezond eten en bewegen. Ook 

3.3.7 Onze website voor kinderen:  
www.topfitkids.nl
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft de website 
www.topfitkids.nl ontwikkeld in het kader van gezond-
heidsvoorlichting gericht op kinderen. Het doel hiervan 
is om kinderen op een speelse wijze voorlichting te 
geven over gezond eten en leven. De informatie op 
deze website is 
gericht op kinderen 
van vijf tot tien 
jaar oud.

top Fit Kids voor de toekomst
Op de website www.topfitkids.nl maken de jonge
bezoekers kennis met de Top Fit Kids die in de virtuele 
stad ‘Appeldoorn’ wonen. Deze karakters hebben alle-
maal een eigen talent en delen hun kennis over onder 
andere gezonde voeding en sporten graag met de 
bezoekers.

Vragen aan ‘professor Peer’
De website www.topfitkids.nl is interactief. Kinderen 
kunnen vragen stellen aan ‘professor peer’. Deze 
mogelijkheid is een leuke manier om voorlichting te 
geven aan kinderen en om erachter te komen wat 

bron: opiniepeiling op www.topfitkids.nl 

bron: opiniepeiling op www.topfitkids.nl 

Wat vind je van top Fit Kids? n = 1887

37%

12%

21%

30%

Niet leuk

Wel oké 

leuk

Superleuk

heb je van top Fit Kids iets geleerd over 

gezonde voeding? n=549

Ja

Nee

25,3%

74,7%

staan er handige tips in voor ouders over hoe ze hun 
kind een gezonde eet- en leefstijl kunnen aanleren. 
Het blije bordje van Bobbie is op alle Ouder- en Kind 
Centra in de regio Amsterdam-Amstelland uitgereikt 
aan de ouders van kinderen die voor het eerst naar 
de basisschool gaan. Het boekje is tevens verspreid 
aan ouders op de voorschoolse opvang in de regio 
Den Haag. Daarnaast hebben zijn er ruim 600 boekjes 
verspreid onder gezondheidsdeskundigen en ouders. In 
totaal zijn er bijna 17.000 boekjes verspreid.

In 2015 zullen we samen met de gemeente 
Amsterdam het boekje weer gaan verspreiden. Tevens 
gaan we kijken naar de mogelijkheden binnen andere 
gemeenten. Het boekje is een uitgave van Kinderboek 
op Maat en is mede mogelijk gemaakt door het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds, Stichting Witte bedjes Het 
parool, met medewerking van JgZ ggD Amsterdam en 
met dank aan de gemeente Amsterdam, Amsterdamse 
Aanpak gezond gewicht.

3.3.9 persberichten
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds communiceert 
regelmatig via de pers. We sturen persberichten uit 
over nieuwe bevindingen van onderzoek en ontwik-
kelingen in kankerpreventie. Het bereik van de media 
speelt een belangrijke rol in het verspreiden van onze 
boodschap onder een groot publiek. We streven er ook 
naar om via de media de bekendheid en zichtbaarheid 
van het werk van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
te vergroten.

Publicatie : Metro ed. Amsterdam Regio : Amsterdam
Datum : 8 jan 2014 Pagina : 3 Frequentie : dagelijks
cm2 : 258 Advertentiewaarde : € 6.055,00 Oplage : 90.000

KANKERPREVENTIE - ALLEEN IVM VOEDING

Dit artikel komt ook voor in de andere edities. Cumulatieve adv. waarde: € 32.030,00 en oplage 450.000
alleen voor intern/eigen gebruik

Publicatie : Metro ed. Amsterdam Regio : Amsterdam
Datum : 19 aug 2014 Pagina : 5 Frequentie : dagelijks
cm2 : 263 Advertentiewaarde : € 6.055,00 Oplage : 41.556

KANKERPREVENTIE - ALLEEN IVM GEWICHT

Dit artikel komt ook voor in de andere edities. Cumulatieve adv. waarde: € 32.030,00 en oplage 393.241
alleen voor intern/eigen gebruik
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Publicatie : Reformatorisch Dagblad Regio : Nederland
Datum : 5 jun 2014 Pagina : 40 Frequentie : 6x per week
cm2 : 300 Advertentiewaarde : € 1.230,00 Oplage : 50.248

WERELD KANKER ONDERZOEK FONDS - WCRF NL/WKOF

alleen voor intern/eigen gebruik

“Laten zien 
 dat gezond 
 leven helemaal 
 niet ingewikkeld 
 of vervelend is, 
 dat is mijn 
 belangrijkste 
 drijfveer.”
 

marjolein van rijn, coördinator gezondheidsvoorlichting: “Veel mensen 

hebben wel de intentie om gezond te leven, maar dat lukt niet altijd. 

Door tegenstrijdige verhalen in de media weten ze bijvoorbeeld niet meer 

wat ze moeten geloven. Deze mensen kan ik helpen door in de nieuwsbrief 

en brochures duidelijke informatie te geven en handige hulpmiddelen te 

ontwikkelen waarmee iedereen bijvoorbeeld gezond kan koken. Laten zien 

dat gezond leven helemaal niet ingewikkeld of vervelend is, dat is mijn 

belangrijkste drijfveer.

 

Het is fijn om te weten dat alle adviezen van het Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds gebaseerd zijn op het meest uitgebreide wetenschappelijk onderzoek. 

Zo kan iedereen erop vertrouwen dat wij de juiste informatie geven.” 

Publicatie : Zorg- en Ziekenhuiskrant Regio : Nederland
Datum : 18 dec 2013 Pagina : 11 Frequentie : 1x per 2 weken
cm2 : 389 Advertentiewaarde : € 1.158,00 Oplage : 30.000

WCRF - WORLD CANCER RESEARCH FUND

alleen voor intern/eigen gebruik

Publicatie : Havenloods Nieuwe Stadsblad Regio : Schiedam
Datum : 4 jun 2014 Pagina : 2 Frequentie : week_wo
cm2 : 111 Advertentiewaarde : € 201,00 Oplage : 37.550

KANKERPREVENTIE - ALLEEN IVM VOEDING

alleen voor intern/eigen gebruik

Wij vinden het heel belangrijk dat onze persberich-
ten van hoge kwaliteit zijn. Het gaat niet alleen om 
nieuwswaarde, maar ook om de correctheid en weten-
schappelijke onderbouwing van de informatie. Hiermee 
positioneert het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zich 
als de betrouwbare bron van informatie op het gebied 
van kankerpreventie door middel van gezonde voeding 
en leefstijl.

Resultaten
In 2014 hebben we 7 persberichten uitgestuurd waar-
van de meeste veel aandacht hebben gekregen in 
zowel gedrukte als digitale media. In 2014 behaalden  
we drie keer het voorpaginanieuws van dagblad Metro.  
In januari hebben we een persbericht verstuurd in  
verband met nieuwe kankerstatistieken van de Wereld-
gezondheidsorganisatie. Uit deze cijfers blijkt dat vrou-
wen in Nederland op de 4e plaats staan op de lijst van 
landen waar kanker het meeste voorkomt. Dit bericht 
genereerde veel aandacht, zowel landelijk als regionaal 
en gedrukt als online. Op 4 februari, op Wereld Kanker 
Dag, bereikte ons persbericht ‘Kanker wereldwijd 
doodsoorzaak nummer 1’ tevens veel aandacht. Onder 
meer naar aanleiding van dit bericht bezochten op deze 
dag meer dan 9.000 mensen onze website. 

Publicatie : Metro ed. Amsterdam Regio : Amsterdam
Datum : 13 mei 2014 Pagina : 13 Frequentie : dagelijks
cm2 : 406 Advertentiewaarde : € 8.073,00 Oplage : 90.000

KANKERPREVENTIE - ALLEEN IVM VOEDING

Dit artikel komt ook voor in de andere edities. Cumulatieve adv. waarde: € 42.703,00 en oplage 445.000
alleen voor intern/eigen gebruik

Publicatie : Consumentengids Regio : Nederland
Datum : 31 mei 2014 Pagina : 21 Frequentie : 11x per jaar
cm2 : 121 Advertentiewaarde : onbekend Oplage : 420.000

WERELD KANKER ONDERZOEK FONDS - WCRF NL/WKOF

alleen voor intern/eigen gebruik
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“ Het is 
 mooi dat een 
 relatief kleine 
 organisatie  
 echt een verschil 
 kan maken.”

onno adolfs, manager Fondsenwerving: “Mijn vader is aan de gevolgen van

prostaatkanker overleden. En ondanks dat ik heel optimistisch in het leven 

sta maak ik me soms toch zorgen over de eventuele erfelijkheid. Maar bovenal 

houd ik me zo veel mogelijk aan de tien aanbevelingen van het Wereld Kanker 

Onderzoek Fonds. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.

Ik vind het mooi om te zien dat een relatief kleine organisatie als het Wereld 

Kanker Onderzoek Fonds echt een verschil kan maken. IJzersterk vind ik het 

initiatief om al het onderzoek dat wereldwijd wordt gepubliceerd te bundelen 

in het ‘Continuous Update Project’. 

Het is belangrijk dat we nog meer te weten komen over de relatie tussen 

kanker en onze voeding en leefstijl. Samen met iedereen die ons steunt wil ik 

graag mijn steentje bijdragen aan het werven van fondsen voor onderzoek op 

het gebied van kankerpreventie.”

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds ontvangt geen subsidies. Onze activiteiten worden uitsluitend mogelijk gemaakt 
door giften en donaties. Dit is een uitdaging, zeker als er sprake is van een economische crisis. Maar het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds heeft een trouwe achterban die achter onze missie staat. Wij zijn onze donateurs ontzettend 
dankbaar voor hun steun.

Waarom werven wij fondsen?
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds streeft naar een wereld waar niemand een kanker krijgt die voorkomen kan worden. 

De twee belangrijke pijlers voor ons werk zijn wetenschappelijk onderzoek en gezondheidsvoorlichting. Hiervoor hebben 

we financiële steun nodig.

hoe werven wij fondsen?
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds ontvangt geen subsidies van de overheid. Ons werk wordt uitsluitend mogelijk 

gemaakt door giften van onze donateurs. Wij werven fondsen door het publiek via verschillende kanalen te vragen voor 

steun, onder andere via brieven, onze website en evenementen zoals de Dam tot Damloop.

Wat hebben wij in 2014 bereikt?
In 2014 hebben wij 32.284 nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Omdat steeds meer mensen in actie komen voor  

kankerpreventie, door bijvoorbeeld mee te doen aan sportieve evenementen, hebben wij een nieuwe actiewebsite  

ontwikkeld: inactietegenkanker.nl. 121 renners deden mee aan de Dam tot Damloop om het Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds te steunen en haalden een recordbedrag van maar liefst € 58.000 op.

In 2014 startten we een bijzondere samenwerking met Sysmex Europe: Sysmex Against Cancer. Deze actie houdt in dat 

medewerkers van Sysmex fondsen werven voor kankerpreventie door mee te doen aan de Marathon Rotterdam 2015. 

Het Wereld Kanker Onderzoeks Fonds is tevens het officiële goede doel van de Marathon Rotterdam 2015.

Wij zijn iedereen die onze missie een warm hart toedraagt en steunen ontzettend dankbaar. samen bouwen wij een 

toekomst met minder kanker.

hooFdstuK 4 in een oogopslag

HOOFDSTUK 4  

Fondsenwerving: 
samen in actie voor minder kanker
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4.1 Ons beleid voor fondsenwerving

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds richt zich 
op kostenefficiënte, effectieve en verantwoorde 
manieren van fondsenwerving. Wij streven naar een 
kostenpercentage eigen fondsenwerving dat over 
drie boekjaren gemiddeld maximaal 25% bedraagt. In 
2014 bedroeg het percentage van de kosten eigen 
fondsenwerving, ten opzichte van de baten uit eigen 
fondsenwerving, 20,3%. Het gemiddelde over de 
afgelopen drie boekjaren is 23,9% en ligt onder de 
norm. 

AnBI
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is door de belas-
tingdienst aangemerkt als ANbI. een ANbI is een 
algemeen nut beogende instelling. een instelling kan 
alleen een ANbI zijn, als ze zich voor minstens 90% 
inzet voor het algemeen nut. Voor onze donateurs bete-
kent onze ANbI-status dat ze hun giften aan ons van 
hun belastbare bedrag voor de inkomsten- of vennoot-
schapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels 
kunnen aftrekken.

4.2 Donateurs

Onze donateurs maken ons werk mogelijk. Door middel 
van verschillende activiteiten communiceren wij onze 
kennis over de relatie tussen voeding, leefstijl en het 
risico op kanker met hen. Vandaag de dag weten we al 
heel veel over de preventie van kanker. Het is essen-
tieel om deze informatie over de aanbevelingen ter 
preventie van kanker over te brengen, zodat iedereen 
weloverwogen keuzes kan maken en het risico op kan-
ker kan verlagen. Dit doen wij onder andere via brieven 
die wij sturen naar mensen in heel Nederland. Daarbij 
hebben wij de steun van deze mensen hard nodig om 
onderzoek en gezondheidsvoorlichting te blijven finan-
cieren en ons belangrijke werk voort te kunnen blijven 
zetten.
 
Resultaten
In 2014 hebben we 32.284 nieuwe donateurs mogen 
verwelkomen. Dit ligt helaas lager dan in 2013 en is 
minder dan we hadden verwacht voor dit jaar. Tezamen 
met de bestaande donateurs hadden we in 2014 in 
totaal 235.135 donateurs. Dankzij hun bijdrage wordt 
ons werk mogelijk gemaakt. 

4.3 giften uit nalatenschappen

giften uit nalatenschappen leveren een belangrijke 
bijdrage aan ons werk. een gift uit een nalatenschap 
is een mooie manier om een wezenlijke bijdrage te 
kunnen blijven leveren aan onze missie, ook als men 
er niet meer is. Wij bieden onze relaties de informa-
tiemap Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw 

testament aan waarin zij informatie over testamenten 
en nalatenschappen kunnen lezen en bijhouden.

Resultaten
In 2014 hebben 778 relaties onze informatiemap 
aangevraagd. In totaal hebben we 9 giften uit nalaten-
schappen mogen ontvangen, met een waarde van  
€ 159.516. In 2013 bedroeg dit € 93.781.

4.4 evenementen

lichaamsbeweging draagt bij aan een gezonde leef-
stijl. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 
lichaamsbeweging een direct en indirect effect heeft 
op het risico op kanker. Zo verlaagt lichaamsbeweging 
direct het risico op darmkanker, postmenopauzale 
borstkanker en baarmoederkanker. lichaamsbeweging 
heeft ook andere effecten waarmee het indirect het 
risico op kanker verlaagt, zoals gewichtsbeheersing. 
Overgewicht is namelijk, na roken, de belangrijkste risi-
cofactor voor kanker.

Inactietegenkanker.nl 
In 2014 hebben wij een actiewebsite ontwikkeld: 
www.inactietegenkanker.nl. Op deze website kan 
iedereen terecht die meedoet aan een actie, of een 
actie of evenement organiseert ten bate van het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Door middel van een 
persoonlijke actiepagina kan men met een eigen 
motivatie aandacht vragen voor zijn of haar actie of 
evenement. Zo kunnen zij op een effectieve manier 
fondsen werven voor een toekomst met minder kanker 
door zich te laten sponsoren. 

4.4.1 Dam tot Damloop
De Dam tot Damloop is een populair hardloopevene-
ment in Amsterdam met meer dan 65.000 deelnemers.
De looproute begint in Amsterdam en eindigt in 
Zaandam. Ook bij de 30ste editie van de Dam tot 
Damloop op 21 september 2014 waren wij met ons 
team van de partij. Deelnemers aan de Dam tot 
Damloop in ons team krijgen een startbewijs en een 
loopshirt van ons. Zij werven fondsen voor ons door 
hun loop te laten sponsoren. Om hen daarbij te onder-
steunen krijgen alle deelnemers een eigen actiepagina 
op www.inactietegenkanker.nl. 

Resultaten
Het Damloopteam van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds bestond in 2014 uit 121 sportievelingen. 
Helaas konden 5 hardlopers door omstandigheden 
zoals blessures niet starten op de dag van de 
Damloop. In 2013 startte er 86 renners. Het Damloop-
team wist dit jaar een recordbedrag van meer dan 
€ 58.000 aan sponsoring in te zamelen. In 2013 
bedroeg het totaal aan sponsoring ruim € 37.000.

Voor meer informatie over onze 
actiewebsite kijk op 
www.inactietegenkanker.nl

“Niet alleen in ons gezin, maar 

ook meerdere malen in onze 

familie en bij vrienden zijn 

trieste dingen gebeurd.  

Vier jaar geleden gebeurde het 

ergste wat ik me kon bedenken. 

Mijn vader stierf na een lang 

ziekbed aan de gevolgen van 

een hersentumor. Vier jaar lang 

moesten wij toekijken hoe hij de strijd tegen deze verschrik-

kelijke ziekte iedere dag aanging, maar uiteindelijk toch 

heeft verloren. 

Daarom zet ik mij in voor het Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds. Ik wil tot het uiterste gaan voor onderzoek tegen 

kanker, en loop daarom de 16 km van de Dam tot Damloop.

Via mijn site, social media, de mail en natuurlijk op 

persoonlijke wijze voer ik actie. Ik vind het geweldig om 

te zien dat mensen uit alle hoeken van Nederland je 

site bekijken en je steunen. Nu sta ik op 3308 euro, 

maar ben nog lang niet klaar en er is nooit genoeg 

opgehaald. Dus ga ik vol enthousiasme voor 4000 euro! 

Fantastisch vind ik het!”

Marie-Belle Munten, 

deelnemer aan Dam tot Damloop 2014
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Mariana Oud
Justine van Isselmuden
Martijn blokland  
Sandra Hout- bouwmeester 
eelco Stuut
Toon van liebergen
lennart Zweemer
Jean-pierre Iriks
pieter Zijerveld
Mark Schuit
Jurriaan van den berg
gijs de Jong
Tim Kleppe 
Misha Verbeek 
Dean van der Meulen
Aart Veldhof
Kars Kroon 
Daphne Denker 
lotte Hulstijn
Michiel Oosterwijk
bas brand
Marianne van Dijk
Dennis de goeij
Remco van paridon 
Virgil van Dijk
Robert Riebel 
Harm prins
Johan Noordenbos
Andre Markus 
Martin Houtman
Sannie Noordenbos 
Jeffrey Niemantverdriet
ernst Kamp 
Miranda Fokkema 
Vivian Schot
Tobias de Vos
boudewijn Jongeneel
peter Alkema
Niels Knippenberg 

lorrain Key
pieter Scholtes
Tycho Steinbach 
Jacco de Weerdt 
Renske Hermans 
Alexander van Rath
evan Kobes
Stephan Waldram
Marleen de Crom 
Sabina luck
Niels baljet
Tomi de Crom 
brigitte Sukel
Fred De gier
Marie- belle Munten
Menno broekhof
Ferry de gier
Floor Drissen
Dennis baars
Ralph van Kemenade
Sjanneke de Crom 
elisabeth baird
Mariska leising 
Tony Stoffels
William boer
luuk bekker 
Joris Dijkstra
egbert Vroom
Renata Merkus 
Thijs de greeff 
Santiago Figares
Merel lindenburg 
Jo linssen
lisette Vernooij
bert van der Vaart 
lucinha Ruiters
Aad luymes 
Jeroen Siekman
Sarah leuven 

lisa Zeijpveld
Maryse polman
Mariska van Wintershoven
Remco Tuinhof
Jana Weiss
Dennis Meulenberg 
paulien Hardy
Mathieu Smet
Meriam de groot
Sjors Koeman
Harcko pama
Stef Heutink
Annelies Claassen
Janske Willems
Arjen Vijfvinkel
Angela graafland 
pauline Marres
Carlijn Koeslag 
Karin Kooper 
Arjen Onderwater
Alex van der baan
Hans Vis 
Olivier van Kooijk
Rene pierik
evelien Hoogendoorn
Caroline Steinmetz
Melissa Ruggles
Herman Klok
Jacko de Keijzer
eric de Keijzer
Raquel Schurink
liesbeth Muijen
Afina van der galiën
Monica Hagemeier 
Kim Doets 
Valerie Smink
bart Verbiest
Rob van der Wijst

met trots presenteren Wij hier ons damloop team van 2014. 
4.4.2 Sysmex Against Cancer 
Sysmex Against Cancer is een initiatief van Sysmex 
europe. Sysmex is een van oorsprong Japanse organisa-
tie met het benelux kantoor in etten-leur, dat is gespe-
cialiseerd in de distributie van hoogwaardig analytisch 
apparatuur voor laboratoria, waaronder apparatuur voor 
het opsporen van darmkanker. In 2014 startten zij dit  
initiatief om bij te dragen aan onze belangrijke missie; 
een toekomst met minder kanker. een eerste fond-
senwervende actie ten bate van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds zal plaats vinden op 12 april 2015, 
wanneer zij met een team van enthousiaste hardlopers 
zullen deelnemen aan de Marathon Rotterdam. Vanuit 
meer dan twintig Sysmex vestigingen in europa, het 
Midden Oosten en Zuid-Afrika zullen 150 Sysmex mede-
werkers deelnemen aan de marathon. In 2014 is er 
meer dan € 60.000 opgehaald ten bate van kankerpre-
ventie. Wij zijn zeer dankbaar voor dit initiatief en kijken 
uit naar de Marathon Rotterdam in 2015. 

4.5 Bijzondere acties voor 
kankerpreventie

Onze samenleving kent veel mensen, waaronder onze 
donateurs, die graag iets voor een ander over hebben. 
Ook in 2014 hebben verschillende personen en bedrij-
ven zelf een evenement of inzameling georganiseerd 
om ons werk te steunen. Wij ondersteunen deze acties 
door advies en tips te geven, een actiepagina aan te 
maken op www.inactietegenkanker.nl, en met materia-
len zoals t-shirts en voorlichtingsmaterialen.

Resultaten
In 2014 hebben de volgende personen en bedrijven 
mooie acties georganiseerd om ons werk te steunen:

n  Het online consumentenpanel blauwNl, een initia-
tief van marktonderzoeksbureau blauw Research, 
is in 2014 in actie gekomen voor kankerpreventie. 
Als dank voor deelname aan een online vragenlijst 
ontvangen panelleden van blauwNl geen directe 
vergoeding maar kunnen ze een goed doel steunen. 
Ze krijgen een lijst van goede doelen waaruit ze een 
keuze kunnen maken. Deze online actie heeft  
uiteindelijk geresulteerd in een donatie van ruim  
€ 390,- aan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds.

n  Op 31 mei 2014 wisten de bewoners van 
Schiedam-Oost met een benefietevenement meer 
dan € 800,- op te halen om ons belangrijke werk 
te steunen. Na een voorbereiding van bijna een 
jaar kwamen honderden bezoekers naar het Van ‘t 
Hoffplein toe om het goede doel te steunen. Met 
een loterij, rommelmarkt en diverse activiteiten 
zoals een Zumba workshop en schminken, kwamen 
de bewoners in actie en zamelden zij geld in voor de 
strijd tegen kanker. 

n  Ton brouwer liep dit jaar voor de 16e keer de 
Marathon Rotterdam voor het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds. Al jaren lang weet Ton zijn om-
geving enthousiast te krijgen om zijn deelname 
te laten sponsoren en ook dit jaar haalde hij een 
prachtig bedrag op van € 810,-. Wij hopen Ton nog 
vele jaren te mogen verwelkomen. 

n  Zaterdag 10 mei organiseerde bikram Yoga Den 
Haag speciale yogalessen om geld in te zamelen 
voor het Wereld kanker Onderzoek Fonds. Veel van 
de klanten van bikram Yoga gaan reeds bewust om 
met hun lijf en voeding en meldden zich in grote 
getale aan om hun steentje bij te dragen.  
Dit resulteerde in een totaal donatie van maar  
liefst € 1.150,-. 

Voor meer informatie, zie: 
www.sysmex-against-cancer.eu 

Bedankt kanjers!

“Wij hebben recent precies 

op dezelfde dag twee collega’s 

verloren aan de gevolgen van 

kanker. Dat gecombineerd met 

het maatschappelijk beleid 

van Sysmex bracht mij op het 

idee om deel te nemen aan de 

Rotterdam Marathon”

Jos van de Ven, initiatiefnemer van dit project. 
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4.7 Contact met het Wereld Kanker  
Onderzoek Fonds 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is bereikbaar voor 
al uw vragen, verzoeken en eventuele klachten. Wij zet-
ten ons in om uw vragen te beantwoorden, verzoeken 
uit te voeren, klachten op te lossen of gewoon naar 
uw verhaal te luisteren. We behandelen alle vragen, 
verzoeken en klachten, in overeenstemming met onze 
procedures, met de grootste zorgvuldigheid. Onze 
medewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag tij-
dens kantooruren te bereiken via de telefoon, per brief 
of per e-mail.

In 2014 is er 21.346 keer contact met ons opgeno-
men, meestal telefonisch en per brief. In 2013 was dit 
14.879 keer.

Klachten
We houden een klachtenregister bij waarin alle klach-
ten worden geregistreerd. We nemen elke klacht seri-
eus en we doen er alles aan om deze zo snel mogelijk 
te verhelpen. Ons streven is om een klacht zo snel 
mogelijk af te handelen; uiterlijk binnen 10 werkdagen. 

In 2014 hebben we 48 klachten ontvangen. In 2013 
waren dit er 24.

4.6 Sponsors

4.6.1. evenementen en acties 
Sponsors die goederen voor evenementen en acties 
beschikbaar stellen, of die ons vrijwillig bijstaan met 
hun expertise, leveren een belangrijke bijdrage aan 
ons werk. Wij danken Run2Day, bbrood, De Stigter 
Fruithandel, Veldhuizen transport, Maison van den 
boer, 5* Hilton Hotel Amsterdam, Spa Sport Hotel 
Zuiver en Albelli voor hun bijdrage aan de Dam tot 
Damloop 2014. 

opgenomen contact

Via telefoon

per brief

per e-mail

25,3%

74,7%

33%

48%

19%

“ Het is een 
 eer deze 
 enthousiaste 
 mensen te 
 begeleiden in 
 hun actie 
 tegen kanker.” 

maud bertholet, Fondsenwerver: “Iedereen die onze stichting een warm 

hart toedraagt en een actie wilt starten om geld in te zamelen voor ons werk, 

komt bij mij terecht. Het is een eer om deze enthousiaste en betrokken 

mensen te begeleiden in hun acties, die uiteenlopen van deelname aan de 

Dam tot Damloop tot aan het organiseren van een wijkfeest of het verkopen 

van zelfgemaakte kerstkaarten. Iedereen heeft zijn eigen drijfveer om in 

actie te komen tegen kanker.

Ik wil bijdragen aan een toekomst met minder kanker voor mijn naasten en 

komende generaties. Want kanker raakt iedereen, direct of indirect.”
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HOOFDSTUK 5

Bestuur, personeel 
en organisatie
In hoofdstuk 1 stelden we het Wereld Kanker Onderzoek Fonds aan u voor. In dat hoofdstuk kon u lezen wat 
onze visie, missie en strategie zijn. In dit hoofdstuk leest u meer over de organisatie, het bestuur en het team 
van toegewijde medewerkers dat zich inzet voor een toekomst met minder kanker.

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is een zelfstandige organisatie in Nederland. Daarnaast zijn wij ook lid van 
een wereldwijd netwerk: het World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk. Over het WCRF netwerk leest u meer 
in hoofdstuk 6.

“ een bijzondere 
 missie waar 
 we samen 
 graag de 
 schouders 
 onder zetten.” 

petra vriesema, office manager: “Onderzoek naar de preventie van kanker 

is broodnodig. Dit onderzoek moet gefinancierd worden en de resultaten van 

onderzoek moeten gedeeld worden.

Ik vind het daarom heel bijzonder betrokken te zijn bij het Wereld Kanker 

Onderzoek Fonds, een unieke organisatie die zich de afgelopen 20 jaar in 

Nederland heeft gespecialiseerd in kankerpreventie door het financieren 

van onderzoek en het geven van voorlichting. Samen met de Nederlandse 

bevolking en samen met ons wereldwijde WCRF netwerk zetten we ons allen

in om samen kanker te voorkomen.

Een bijzondere missie waar nog veel werk in te verzetten valt en waar we 

met ons hele team graag de schouders onder zetten”.

Wie zijn de mensen achter het Wereld Kanker onderzoek Fonds?
Het team van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds bestaat uit zeer gemotiveerde, betrokken en toegewijde mensen die 

onder leiding van directeur Nadia Ameyah zich inzetten voor een wereld met minder kanker. Door dit jaarverslag heen  

maakt u kennis met de teamleden die aan het woord komen.

hoe is het toezicht geregeld?
De structuur van de stichting bestaat uit een bestuur en een titulaire directeur. Het bestuur van de stichting vormt  

formeel het bestuur maar materieel neemt het bestuur de positie in van toezichthouder.

hoe zit het met de beloning van bestuur, directeur en personeel?
Bestuursleden van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds ontvangen geen directe of indirecte vergoeding of beloning. 

Het bestuur stelt het salaris en de regeling van overige arbeidsvoorwaarden van de directeur vast en houdt zich hierin  

aan de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI. Het personeel van het Wereld Kanker  

Onderzoek Fonds ontvangt marktconforme salariëring.

hooFdstuK 5 in een oogopslag



WERELD KANKER ONDERZOEK FONDS - JAARVERSLAG 201448 49WERELD KANKER ONDERZOEK FONDS - JAARVERSLAG 2014

* World Cancer Research Fund International

5.1 Verantwoordingsverklaring 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds onderschrijft 
de drie grondbeginselen van de Code goed bestuur 
voor goede Doelen in het Reglement CbF-Keur. Deze 
regels zijn vastgesteld door het Centraal bureau 
Fondsenwerving (CbF) in samenwerking met de 
Commissie Wijffels. U vindt uitgebreide informatie over 
deze regels op de website van het CbF: www.cbf.nl/

keurmerken/cbf-keur/documenten. In dit jaarverslag 
wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop 
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds de volgende 
grondslagen heeft geïmplementeerd:

n  binnen de instelling dient de functie van ‘toezicht-
houden’ (het vaststellen of goedkeuren van plannen 
en het kritisch volgen van de organisatie en haar 
resultaten) duidelijk gescheiden te zijn van ‘bestu-
ren’ en ‘uitvoeren’.

n  De instelling dient continu te werken aan de best 
mogelijke besteding van middelen ten einde zeker 
te stellen dat er effectief en doelmatig wordt 
gewerkt aan het realiseren van de doelstelling.

n  De instelling streeft naar optimale relaties met 
belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de 
informatievoorziening en de inname en verwerking 
van wensen, vragen en klachten.

5.2 Functiescheiding

De structuur van de stichting bestaat uit een bestuur 
en een titulaire directeur. Deze structuur wordt ook wel 
een bestuur-directiemodel genoemd. Deze structuur is 
formeel vastgelegd in een bestuur-directiereglement en 
voldoet aan de statutaire bepalingen van het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds. 

Het bestuur van de stichting vormt formeel het bestuur 
maar materieel neemt het bestuur de positie in van 
toezichthouder van de dagelijkse leiding. De dagelijkse 
leiding wordt gevormd door de directeur. De medewer-
kers zorgen voor de uitvoering. 

5.3 Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste 
zes natuurlijke personen. Het bestuur van het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds heeft als taak het toezicht 
houden op de stichting. Het bestuur waakt voor 
belangenverstrengeling tussen de stichting en haar 
bestuursleden en/of werknemers. Het bestuur van het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds bestond aan het eind 
van 2014 uit: 

Elmer Coppoolse, voorzitter
- bestuurslid sinds 2 juli 2008
- Voorzitter sinds 5 februari 2009
 Beroep: CEO EMCO Hospitality Inc. en CEO Snowball   

 Web Management & Digital Marketing

Coen van den Heuvel, secretaris/penningmeester
- bestuurslid sinds 17 februari 1995
- Secretaris/penningmeester 
 sinds 29 september 2000
 Beroep: advocaat Van den Heuvel Advocatuur

Willy Angenent
- bestuurslid sinds 1 september 2011 
 Beroep: diëtiste Willy Angenent Voedingsadvies 

Openstaande bestuursvacatures:
Momenteel heeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
een vacature voor een nieuw bestuurslid. De ideale 
kandidaat is analytisch, communicatief, een teamspe-
ler, een strategisch denker en heeft bestuurservaring. 
De bestuursleden van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds worden geacht affiniteit te hebben met onze 
missie. 

5.3.1 procedure benoeming 
bestuursleden
bij de benoeming van bestuursleden wordt er gelet op 
een evenwichtige samenstelling van leden met exper-
tise op een (of meerdere) van de volgende disciplines: 
wetenschappelijk onderzoek, gezondheidsvoorlichting, 
marketing, media, bedrijfsleven, wetgeving en finan-
ciën. bestuursleden worden aangesteld voor een ter-
mijn van drie jaar. World Cancer Research Fund (WCRF) 
International draagt een derde van de bestuursleden 
voor. De overige bestuursleden worden benoemd door 
de bestuursleden van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds. Het bestuur kiest een voorzitter uit haar mid-
den, evenals een secretaris en een penningmeester. 
De functies van secretaris en penningmeester kunnen 
bekleed worden door dezelfde persoon. lidmaatschap 
van het bestuur wordt beëindigd door aanname door 
het bestuur van de motie tot ontslag van een bestuurs-
lid, door het verlopen van de aanstellingstermijn van 
het betrokken bestuurslid of door aftreden van een 
bestuurslid.

5.3.2 bezoldiging
bestuursleden ontvangen geen directe of indirecte 
vergoeding of beloning van de stichting, behalve een 
vergoeding voor onkosten die namens de stichting in 
redelijkheid zijn gemaakt bij het uitvoeren van zijn/haar 
taak als bestuurslid. De onkostenvergoedingen, indien 
aanwezig, worden opgenomen en toegelicht in de jaar-
rekening. In 2014 bedroegen de onkostenvergoedingen 
€ 0,-. 

naam Functie benoemd herbenoemd jaar van voorgedragen 
    aftreden door WcrF i.* 

Elmer Coppoolse Voorzitter 2 juli 2008 19 maart 2014 2017 Nee
Coen van den Heuvel Secretaris/penningmeester  17 februari 1995 25 september 2014 2017 Nee 
Willy Angenent Bestuurslid 1 september 2011 10 juli 2014 2017 Nee
Jeffrey Bunn Bestuurslid 1 februari 2013   2016 Ja
Laurence Isaacson Bestuurslid 1 februari 2013  2016 Ja

schema van aFtreding en herbenoeming van bestuursleden:

Jeffrey Bunn
- bestuurslid sinds 1 februari 2013
 Beroep: advocaat Latimer LeVay Fyock LLC

 Nevenfuncties: 

	 •	bestuurslid	World	Cancer	Research	Fund		 	 	

  International

	 •	bestuurslid	Fonds	mondial	de	recherche	contre	

  le cancer

	 •	bestuurslid	World	Cancer	Research	Fund	

  United Kingdom

	 •	bestuurslid	American	Institute	for	Cancer	Research

Laurence Isaacson
- bestuurslid sinds 1 februari 2013
 Beroep: creatief directeur

 Nevenfuncties: 

	 •	bestuursvoorzitter	World	Cancer	Research	Fund	

  United Kingdom

	 •	bestuursvoorzitter	L’Escargot	Restaurant,	Londen,

  Verenigd Koningkrijk

	 •	bestuurslid	World	Cancer	Research	Fund	Hong	Kong

	 •	bestuurslid	Royal	Shakespeare	Company	America

  INC, Verenigde Staten

	 •	bestuurslid	Ambassador	Theatre	Group,	Londen,

  Verenigd Koningkrijk

	 •	ambassadeur	Kidney	Research	UK
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Wetenschap en
onderzoek Fondsenwerving CommunicatieGezondheids-

voorlichting

Office Manager

Secretariaat

Directeur

Bestuur

Organogram van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds per 30 september 2014

5.6 Besteding van middelen

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds werkt continu aan 
het behalen van haar doelstellingen op een effectieve 
en efficiënte manier door haar beschikbare middelen 
optimaal te benutten. Het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds werkte in 2014 volgens haar strategisch plan. 
Hierin zijn de doelstellingen en speerpunten vastgelegd 
voor de periode 2014 – 2016. Jaarlijks in de maanden 
april tot en met augustus wordt er een jaarplan met bij-
behorende begroting samengesteld op basis van pres-
taties van eerdere jaren en vastgelegde strategische 
doelen. Het jaarplan wordt ter bespreking en goed-
keuring voorgelegd aan het bestuur. De voortgang van 
het strategisch plan wordt een keer per jaar uitvoerig 
besproken door het bestuur. De voortgang van het jaar-
plan wordt minimaal één keer per kwartaal besproken. 

5.7 Relatie met belanghebbenden
De preventie van kanker gaat iedereen aan: individu-
ele personen, familieleden, gemeenschappen, media, 
bedrijven, scholen en consumenten. Het bereiken van 
een gezond voedingspatroon en regelmatige lichaams-
beweging vereist een eensgezind en geïntegreerd 

beloning Directeuren van goede Doelen van de 
Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). 
Alle beloningscomponenten worden uitgebreid toege-
licht op pagina 81.

5.5 Personeel 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft een klein 
maar zeer gemotiveerd en professioneel team. Het 
totaal aantal FTe in 2014 is 12,2. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds investeert elk jaar in de ontwikkeling 
en bijscholing van personeel.

5.5.1 beloningsbeleid
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft als beleid 
voor de beloning van het personeel:

n  Marktconforme salariëring.
n   Salaris van de directeur conform de Regeling 

beloning Directeuren van goede doelen van de 
Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI).

n  Salarisverhogingen op basis van de formele functio-
neringsbeoordelingen.

n  gelijke secundaire voorwaarden voor iedereen zoals 
de regelingen voor pensioen, vakantiegeld, en reis-
kostenvergoeding.

n  geen uitbetaling voor overwerkuren, wel flexibiliteit 
om dit in redelijkheid te compenseren met vrije tijd.

Vrijwilligersbeleid
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft dit jaar  
wederom gekozen om geen vrijwilligers in te zetten.

5.5.2 Organogram
In 2014 zijn er 4 nieuwe medewerkers ingestroomd 
en 3 medewerkers uitgestroomd. bij het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds werken relatief veel vrouwen. 
Van de 14 personen (12,2 FTe’s) was 79% vrouw (9,2 
FTe’s) en 21% man (3 FTe’s). Het ziekteverzuim was 
4,2%.

De leeftijdopbouw van het personeel in 2014 was als 
volgt: 36% was in de leeftijdscategorie van 20-29 jaar, 
36% was in de leeftijdscategorie 30-39 jaar, en 28% 
was in de leeftijdscategorie 40+. 

Het management team wordt gevormd door de 
managers van elke afdeling en de directeur. Dit 
team vormt de brug tussen beleid en uitvoering.

optreden van alle lagen van de maatschappij.
Sinds de publicatie van het tweede wetenschap-
pelijk rapport Food, Nutrition, Physical Activity and 

the Prevention of Cancer: a Global Perspective en de 
Nederlandstalige samenvatting daarvan, en de ontwik-
keling van de tien aanbevelingen voor kankerpreventie 
heeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds een toene-
mende interesse gesignaleerd voor haar werk en kern-
boodschappen onder het publiek en in het bijzonder 
onder gezondheidsdeskundigen in Nederland. eén van 
onze doelstellingen is om deze toegenomen bewust-
wording en erkenning van ons werk te maximaliseren 
door onder andere samenwerking aan te gaan met 
strategische partners. 

5.4 Directeur 

Mevrouw Nadia Ameyah is de directeur van het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds. Zij is belast met het leiding-
geven aan de bij de stichting werkzame personen, 
de dagelijkse gang van zaken, de voorbereiding van 
vergaderingen van het bestuur en de voorbereiding en 
uitvoering van besluiten van het bestuur.

5.4.1 Salaris van de directeur
Het bestuur stelt het salaris en de regeling van de 
overige arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. 
Het bestuur houdt zich hierin aan de Adviesregeling 

5.3.3 Vergaderingen
Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar in 
aanwezigheid van de directeur. Ten minste eenmaal 
per jaar vergadert het bestuur buiten aanwezigheid van 
de directeur ter bespreking van zijn/haar functioneren. 
In 2014 vergaderde het bestuur vier keer. belangrijke 
onderwerpen waren de vaststelling van het jaarplan 
en begroting 2015, de bestuurssamenstelling, de 
bestuursvacature, evaluatie van het functioneren van 
het bestuur, evaluatie van het functioneren van de 
directeur, activiteiten van het wereldwijde WCRF net-
werk, goedkeuring beurzen voor wetenschappelijke pro-
jecten, de financiële prestaties, het beleggingsresultaat, 
het jaarverslag en accountantscontrole van 2013, de 
voortgang van het strategisch plan 2014 - 2016 en de 
ontwikkelingen rondom het nieuwe validatiestelsel in de 
goededoelensector. 

5.3.4 evaluatie van functioneren
Het bestuur evalueert jaarlijks het collectieve functione-
ren van het bestuur. Hierbij komen thema’s aan de orde 
zoals verdeling van taken, kwaliteit van de discussie, 
onafhankelijkheid, informatievoorzieningen, effectiviteit 
van vergaderingen en externe verantwoording. Het 
bestuur heeft de behoefte geuit om meer informatie te 
ontvangen over ontwikkelingen in de charitatieve sector. 
De directeur zal in de toekomst hierin voorzien.

5.3.5 Jaarlijkse controle 
Het bestuur heeft KpMg Accountants NV te Utrecht 
opdracht gegeven tot controle op de jaarrekening. De 
controle vond plaats onder verantwoordelijkheid van 
mevrouw D.M. berndsen RA. Op basis van de genoem-
de controle heeft de accountant zich een oordeel 
gevormd over de getrouwheid van de jaarrekening en 
daarbij een goedkeurende verklaring verstrekt. 
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Het World Cancer Research Fund 
(WCRF) netwerk
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt deel uit van het World Cancer Research Fund (WCRF) netwerk.  
Wat is het WCRF netwerk precies en wat is haar functie? In dit hoofdstuk krijgt u antwoord op deze vragen.

Wat is het WcrF netwerk?
Het WCRF netwerk is een wereldwijd samenwerkingsverband van onafhankelijke charitatieve organisaties die zich 

richten op de preventie van kanker door middel van gezonde voeding en leefstijl.  

Wat is de rol van het WcrF netwerk?
Door lid te zijn van het WCRF netwerk krijgt onze boodschap meer autoriteit. Door samen te werken kunnen we meer  

bereiken dan als we er alleen voor zouden staan. Samenwerking op internationaal niveau bevordert vooruitgang van weten-

schappelijk onderzoek en zorgt voor meer aandacht voor kankerpreventie. 

hoe werkt het netwerk samen?
Samen met het WCRF netwerk streven wij ernaar om continu over de meest recente inzichten over het verband tussen 

voeding, leefstijl en kanker te beschikken. Het Continuous Update Project is een gezamenlijk onderzoeksproject dat  

dit mogelijk maakt. Daarbij zijn we als netwerk actief binnen de internationale wetenschappelijke gemeenschap en dragen 

we bij aan wetenschappelijke congressen of organiseren deze zelf. Een andere taak van het netwerk is het bevorderen 

van overheidsbeleid ten behoeve van kankerpreventie.

hooFdstuK 6 in een oogopslag

“ een 
 toekomst  
 met minder 
 kanker; 
 daar doe ik 
 het voor.”  
 

sanne de haan, communicatiemedewerker: “Net als velen ben ook ik 

meermalen met kanker geconfronteerd. Het is dan ook niet voor niets dat 

ik bij het Wereld Kanker Onderzoek Fonds met vastberadenheid werk aan 

wereld waarin niemand een kanker krijgt die voorkomen kan worden. 

Een toekomst met minder kanker; daar doe ik het voor. 

Het is nu duidelijker dan ooit dat we zelf veel kunnen doen om risico op 

kanker te verlagen, en het wetenschappelijke bewijs hiervoor groeit nog 

iedere dag. Hoog tijd om dit wereldkundig te maken! 

Ik ben er trots op dat wij ons advies niet baseren op een enkel onderzoek, 

maar onze betrouwbaarheid garanderen door wereldwijd solide en gedegen 

wetenschappelijk onderzoek. Zo kan ik iedere dag vol vertrouwen en met 

veel enthousiasme een waardevolle boodschap delen met zoveel mogelijk 

mensen. Mijn missie is om iedereen te bereiken. Want samen kunnen we 

kanker voorkomen.”
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Directeur Nadia Ameyah luidde de gong namens het Wereld Kanker Onderzoek Fonds

6.1 Wereldwijde samenwerking

Het WCRF netwerk is een wereldwijd samenwerkings-
verband van onafhankelijke charitatieve organisaties 
die zich richten op de preventie van kanker door mid-
del van een gezonde voeding en leefstijl. Het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds en de andere leden van het 
WCRF netwerk hebben een gedeelde visie. We streven 
allemaal naar een toekomst met minder kanker.

De kracht van samenwerking
Door lid te zijn van het WCRF netwerk krijgt onze bood-
schap meer autoriteit. We kunnen meer bereiken door 
samen te werken dan als we er alleen voor zouden 
staan. Samenwerking op internationaal niveau bevor-
dert vooruitgang van wetenschappelijk onderzoek en 
zorgt voor meer aandacht voor kankerpreventie. 
Door lid te zijn van het netwerk profiteren wij van 
gedeelde kennis en middelen. Het voorkomen van 
dubbel werk bevordert efficiëntie en bespaart kosten. 
De leden kunnen onderling ervaringen en ideeën 
uitwisselen. Zo helpen we elkaar om de beste resulta-
ten te behalen.

6.2 De activiteiten van het WCRF 
netwerk

Het netwerk vervult een unieke taak door al het 
beschikbare wetenschappelijke bewijs wereldwijd met 
betrekking tot het verband tussen voeding, voedingspa-
troon, lichaamsbeweging, gewicht en kanker te verza-
melen, analyseren en interpreteren. Het netwerk doet 
dat samen door middel van het Continuous Update 
project (CUp). Wij kunnen dankzij het CUp onze gezond-
heidsvoorlichting baseren op het meest actuele en uit-
gebreide wetenschappelijke bewijs (lees meer over dit 
project in hoofdstuk 2). Als netwerk zijn we actief bin-
nen de internationale wetenschappelijke gemeenschap. 
We stellen onderzoeksprioriteiten en -richtlijnen op en 
bevorderen wereldwijd onderzoek. We sturen sprekers 
naar wetenschappelijke congressen en organiseren zelf 
congressen. een andere taak van het WCRF netwerk is 
het bevorderen van overheidsbeleid dat bijdraagt aan 
de preventie van kanker. 

6.3 WCRF International

WCRF International is de overkoepelende organisatie 
zonder winstoogmerk die leiding geeft aan het WCRF 
netwerk. WCRF International bepaalt de algemene stra-
tegische richting van het netwerk. Zij verleent onder-
steuning op het gebied van onder andere wetenschap 
en onderzoek, voorlichting, financiële administratie, 
strategische ontwikkeling en beleidsrichtlijnen. Dit stelt 
lidorganisaties in staat om efficiënt, kostenbesparend 
en doelmatig hun missie uit te voeren.

 
6.4 Aansluiten bij de internationale 
wetenschappelijke gemeenschap

Vertegenwoordigers van het WCRF netwerk hebben in 
2014, evenals in voorgaande jaren, wetenschappelijke 
congressen over de hele wereld bezocht. Zij waren aan-
wezig bij de volgende congressen:

n  Annual Scientific Meeting of the Australian and  
  New Zealand Obesity Society  
  (17-19 oktober 2013) in Melbourne, Australië 
n	IASO International Congress on Obesity 
  (17-20 maart 2014) in Kuala lumpur, Maleisië
n  International Society for Behavioural Nutrition and 

Physical Activity, Annual Conference  
(21-24 mei 2014) in Californië, Verenigde Staten 

n World Public Health Nutrition Association  
  Conference 
  (8-9 september 2014) in Oxford, Verenigd Koninkrijk 

Dit is een goede manier om onze boodschap te ver-
spreiden. Ook is het een manier om bewustzijn over 
ons werk bij wetenschappers te bevorderen. Dit kan 
leiden tot meer samenwerking om in de toekomst een 
grotere impact te bereiken.

6.5 Internationale lobbyactiviteiten

WCRF International doet namens het WCRF netwerk 
lobbyactiviteiten om wereldwijd beleid te bevorderen 
dat is gericht op de preventie van kanker. Overheden 
moeten de handen ineen slaan en in actie komen 
tegen de stijging van het aantal gevallen van kanker. 
gezonde keuzes maken in onze voeding en leefstijl ligt 
voornamelijk in onze handen als individuen. Maar er 
zijn veel partijen in de samenleving die hierbij een rol 
spelen, zoals overheden. Zij kunnen grotendeels ervoor 

zorgen dat gezonde keuzes ook makkelijke keuzes 
worden.

Onze lobbyactiviteiten houden het volgende in:
•	bijdragen aan de ontwikkeling en de implementatie 

van de plannen van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) met als doelstelling het aantal vroegtijdige 
sterfgevallen aan niet-overdraagbare ziekten in 2025 
te verlagen met 25%.
•	bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing 

voor beleid, om beleidsmakers te helpen bij het 
implementeren en uitvoeren van effectieve beleids-
maatregelen ter preventie van kanker en andere niet-
overdraagbare ziekten.
•	In gesprek blijven met het maatschappelijk midden-

veld (‘civil society’) en onderzoekswereld betrokken 
bij kanker en andere niet-overdraagbare ziekten, voe-
ding, voedingspatroon, overgewicht, lichamelijke inac-
tiviteit en alcoholconsumptie. Dit zijn onder andere de 
Union for International Cancer Control (UICC), de NCD 
Alliance, en de european public Health Alliance.

Het beleidshulpmiddel nOURISHIng
Het WCRF netwerk heeft een hulpmiddel ontwikkeld 
voor beleidsmakers: het NOURISHINg model. Dit inter-
actieve hulpmiddel biedt handvatten voor het ontwik-
kelen van beleid gericht op het bevorderen van een 
gezond voedingspatroon en het tegengaan van overge-
wicht.

NOURISHINg helpt beleidsmakers bij:
•	Het identificeren van gebieden waar actie onderno-

men moet worden om gezond eten te stimuleren, 
overgewicht tegen te gaan, en de kans op ziekten 
zoals kanker te verkleinen.
•	Het kiezen van maatregelen die geschikt zijn voor ver-

schillende doelgroepen.
•	Het evalueren van maatregelen en acties.

Wereld Kanker Dag
Ook hebben we als WCRF netwerk in 2014 Wereld 
Kanker Dag weer gesteund. Wereld Kanker Dag wordt 
jaarlijks op 4 februari georganiseerd door de Union for 
International Cancer Control (UICC). Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds heeft in Nederland op 5 februari 
2014 aandacht gevraagd voor Wereld Kanker Dag en 
het belang van kankerpreventie door de handelsdag 
van de europese beurs NYSe euronext voor de derde 
maal officieel te openen door de traditionele gong 
te luiden. Directeur Nadia Ameyah heeft namens het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds de gong geluid. Dit 
was voor het Wereld Kanker Onderzoek Fonds een eer 
en een bijzondere kans om onze organisatie en missie 
in de schijnwerpers te zetten.

lees meer over het wereldwijde WCRF 
netwerk op www.wcrf.org.



WERELD KANKER ONDERZOEK FONDS - JAARVERSLAG 201456 57WERELD KANKER ONDERZOEK FONDS - JAARVERSLAG 2014

HOOFDSTUK 7

Financiën

In paragraaf 7.1 treft u informatie aan over ons 
financieel beleid. In paragraaf 7.2 wordt ons 
financieel resultaat geanalyseerd en geven we een 
aantal kengetallen weer. In hoofdstuk 8 vindt u 
onze uitgebreide jaarrekening met toelichting en de 
controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 

7.1 Financieel beleid

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds wil haar doel-
stellingen op een kosteneffectieve manier bereiken 
en streeft naar een verantwoorde besteding van de 
middelen.

Begrotingsbeleid
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds gebruikt de 
inkomsten zoveel mogelijk voor het realiseren van haar 
doelstellingen op korte en langere termijn. We stellen 
de begroting elk jaar op aan de hand van de prioritei-
ten in ons jaarplan en onze strategie. Schommelingen 
in inkomsten en uitgaven kunnen een begrotingsover-
schot of juist een tekort veroorzaken.

Kosten van fondsenwerving
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds streeft naar een 
kostenpercentage eigen fondsenwerving dat over drie 
boekjaren gemiddeld maximaal 25% bedraagt.

Beleid met betrekking tot reserves
De vorming van financiële reserves is belangrijk om 
de continuïteit van het werk van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds zeker te stellen. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds streeft ernaar om jaarlijks bij een 
positief resultaat de reserves aan te vullen tot het 
maximum van de norm van anderhalf maal de organi-
satiekosten. Meer informatie over de reserves leest u 
op pagina 72 

Beleggingsbeleid
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft twee 
belangrijke pijlers voor haar missie: wetenschappelijk 
onderzoek en gezondheidsvoorlichting. Om ook op 
langere termijn deze belangrijke activiteiten te kunnen 
blijven uitvoeren houdt zij reserves aan. Het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds is in 2012 gestart met het 
investeren van gelden vanuit de continuïteitsreserve, 
die niet direct beschikbaar hoeven te zijn. Hiervoor 
heeft de stichting een beleggingsbeleid ontwikkeld om 

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds hecht veel belang aan transparantie en verantwoording. 
In dit hoofdstuk vindt u informatie over onze financiën.

doelmatig inzicht te hebben in en controle te houden 
over haar beleggingen. Uitgangspunt van het beleg-
gingsbeleid is de instandhouding van de waarde van 
de hoofdsom. 

Conform het beleggingsbeleid investeert het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds zorgvuldig en risicomijdend. 
Dat doet de stichting door te beleggen in obligaties en 
deposito’s. Alle beleggingen worden in volledige over-
eenstemming met alle beleidslijnen, toepasselijke wet-
ten en regelgeving beheerd. 

Het beheer van de portefeuille is ondergebracht bij een 
vermogensbeheerder die het beheer voert op basis van 
een beleggingsmandaat. Het bestuur houdt toezicht 
hierop. Tijdens de bestuursvergaderingen rapporteert 
het management over de resultaten.

Beheer en administratie
Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de 
organisatie maakt in het kader van de interne beheer-
sing en administratievoering en die niet worden toe-
gerekend aan de doelstelling of de werving van baten. 
Het bestuur van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
heeft bepaald dat de kosten van beheer en administra-
tie maximaal 5% van de totale lasten mogen zijn.

Risicomanagement
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds inventariseert 
regelmatig de risico’s op het gebied van strategie, 
financiën, wet- en regelgeving, reputatie en operatio-
nele zaken. Naar aanleiding hiervan wordt een risico-
analyserapport gemaakt wat het management team 
gebruikt om te evalueren of de juiste beheersmaatre-
gelen zijn getroffen en de procedures en protocollen 
up-to-date zijn. Jaarlijks wordt het bestuur geïnformeerd 
over de bevindingen van het management team en de 
getroffen beheersmaatregelen. In de rapportage aan 
het bestuur wordt uiteengezet per risico:
•	een beschrijving van het risico.
•	De potentiële impact.
•	De getroffen beheersmaatregelen.
•	De risico-eigenaar.

externe controle
Jaarlijks laat het bestuur een externe accountantscon-
trole uitvoeren. Het bestuur van het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds heeft KpMg Accountants N.V. herbe-
noemd als accountant voor deze controle.

“ Contact met 
 het publiek 
 bevestigt voor 
 mij het enorme 
 belang van 
 ons werk.”  
 

machteld pallandt, coördinator secretariaat: “Het mooie van onze missie 

is dat deze zich uit in praktische adviezen waardoor iedereen betrokken 

wordt en iedereen mee kan doen om zijn of haar kans op kanker te verkleinen. 

We hebben allemaal wel iets in ons leefpatroon dat we willen bijschaven, 

en met de handige hulpmiddelen en tips van het Wereld Kanker Onderzoek 

Fonds is een begin zo gemaakt.

Als coördinator van het Secretariaat heb ik dagelijks contact met onze 

donateurs: zij die ons werk mogelijk maken. Als ik hoor wat veel van hen 

meegemaakt hebben, zelf of in hun naaste omgeving, dan bevestigt dat 

voor mij het enorme belang en de noodzaak van ons werk.“
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De steun van onze donateurs is van essentieel belang 
voor het voortzetten van ons werk. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds streeft naar een kostenpercentage 
eigen fondsenwerving dat over drie boekjaren gemiddeld 
maximaal 25% bedraagt. 

In 2014 bedroeg het percentage van de kosten eigen 
fondsenwerving, ten opzichte van de baten uit eigen 
fondsenwerving, 20,3%. Het gemiddelde kostenper-
centage eigen fondsenwerving over de afgelopen drie 
boekjaren is 23,9% en ligt onder de norm.

7.2 Analyse financieel resultaat

In de jaarrekening, die onderdeel is van dit jaarverslag, wordt verslag gedaan van onze financiën. Het volgende 
overzicht is een samenvattend financieel overzicht. U vindt de volledige jaarrekening in hoofdstuk 8.

Deze kengetallen berekenen we als volgt:

1. Dit percentage wordt verkregen door het totaal van 
de bestedingen aan de doelstellingen te delen door 
het totaal van de baten.

2. Dit percentage wordt verkregen door het totaal van 
de bestedingen aan de doelstellingen te delen door 
het totaal van de lasten.

3. Dit percentage wordt verkregen door de kosten van 
eigen fondsenwerving te delen door de baten uit 
eigen fondsenwerving.

4. Dit percentage wordt verkregen door het totaal van 
de bestedingen aan beheer en administratie te 
delen door de totale lasten.

Nb: De percentages kunnen niet worden opgeteld.

Baten
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is volledig 
afhankelijk van giften van donateurs. gedurende 2014 
hebben wederom vele duizenden donateurs hun steun 
voortgezet. Daarnaast hebben we ruim 32.000 nieuwe 
donateurs verwelkomd. De totale baten uit eigen 
fondsenwerving zijn lichtelijk gestegen van € 6.229.463 
naar € 6.358.908. 

Ten opzichte van 2013 stegen de baten eigen fondsen-
werving met 2,1%. De totale som der baten is door 
tegenvallende rentebaten lichtelijk gedaald ten opzich-
te van vorig jaar.

Doelbesteding 
De bestedingen aan onze doelstellingen, onderzoek en 
voorlichting, ten opzichte van de baten stegen van 65% 
naar 67,1%. Het bestedingspercentage ten opzichte van 
de lasten steeg van 72% naar 73,2%. De bestedingen 
aan zowel onderzoek als voorlichting vielen iets lager 
uit dan begroot.

Kosten fondsenwerving
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds werkt continu aan 
het behalen van haar doelstellingen op een effectieve 
en efficiënte manier door haar beschikbare middelen 
optimaal te benutten.

7.3 Kengetallen

In onderstaand overzicht staan kengetallen voor de bestedingen aan de doelstellingen, de kosten voor eigen 
fondsenwerving en de kosten voor beheer en administratie over de afgelopen jaren:

Kengetallen

Omschrijving Norm 2012 2013 2014     
  Werkelijk  Werkelijk  Werkelijk       
 
% besteed aan n.v.t. 84,9% 65,0% 67,1%   
doelstellingen ten  
opzichte van baten

% besteed aan n.v.t. 71,8% 72,0% 73,2%   
doelstellingen ten 
opzichte van lasten

% kosten eigen 25% 29,5% 21,8% 20,3%   
fondsenwerving

% kosten beheer max. 5%      3,2%      4,2%      4,4%     
en administratie

1. 

 
2. 

 
3. 

4.

analyse Financieel resultaat

Omschrijving 2013  2014 2014 % realisatie 2015 
 Werkelijk  Begroting  Werkelijk  van begroting  Begroting 
 
baten eigen 6.229.463 6.873.028 6.358.908    92,5% 7.759.294 
fondsenwerving

baten overig   104.848   63.440            -73.314 -115,6%   43.200

Som der baten 6.334.311 6.936.468 6.285.594     90,6% 7.802.494 
 
besteed aan 4.118.181 4.863.387 4.216.950     86,7% 5.615.912 
doelstellingen

Kosten werving baten 1.357.386 1.519.704 1.289.012     84,8% 1.819.187

beheer en administratie  242.871  266.548  256.087      96,1%  284.669

Som der lasten 5.718.438 6.649.639 5.762.049     86,7% 7.719.768
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Jaarrekening

Balans per 30 september 2014 
(na resultaatbestemming)

           2014    2013

ACTIVA                  EUR                    EUR           eUR          eUR
     
Materiële vaste activa 1  7.367  7.974
     
Voorraden 2 –  –
     
Vorderingen en overlopende activa  3 1.226.527  1.032.551 

Beleggingen 4 549.774  558.191 

Liquide middelen 5 3.477.735  4.558.423 
     
   5.254.036   6.149.165
     
 Totaal activa  5.261.403  6.157.139
     
PASSIVA
     
Reserves  6    
Continuïteitsreserve  1.869.698  1.345.546 
bestemmingsreseve  7.367  7.974 
     
   1.877.065  1.353.520
     
Langlopende schulden 7  1.571.466  1.183.812
     
Kortlopende schulden 8  1.812.872  3.619.807
     
 Totaal passiva  5.261.403  6.157.139

Jaarrekening

“ Kanker kent 
 geen grenzen 
 en raakt 
 meer mensen 
 dan alleen in 
 ons eigen land.”
 

Wim smit, senior Fondsenwerver: “Kanker kent geen grenzen en raakt 

meer mensen dan alleen in ons eigen land. Om de stijging van het aantal 

gevallen van kanker te verminderen is internationale samenwerking belangrijk. 

Als onderdeel van een internationaal netwerk kunnen we van elkaars 

capaciteiten, kennis en ervaring leren en staan we samen sterker in de strijd 

tegen kanker. Steun van relaties om ons werk mogelijk te maken is daarbij 

essentieel.”
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                 2014            2013

               EUR             EUR            eUR        eUR
    
Kasstroom uit  
operationele activiteiten    
Som der baten     6.285.594      6.334.311 
Af: Som der lasten  14   5.762.049      5.718.438 
   
Nettoresultaat  523.545  615.873
    
Aanpassingen voor:    
• Afschrijvingen 4.277  3.779 
•   Interestbaten, baten uit beleggingen en  

koersverschillen                                10 73.314  -104.848 
•  Mutatie vorderingen en overlopende  

activa -193.976      -100.912 
•  Mutatie langlopende en kortlopende 

schulden -1.419.281  51.239

  -1.535.766  -150.742

Kasstroom uit primaire activiteiten   -1.012.221  465.131

Ontvangen interest 62.292  68.536
 
  62.292  68.536
Kasstroom uit operationele 
activiteiten  -949.929  533.667
    
Kasstroom uit investerings- 
activiteiten                           
Investeringen in materiële vaste activa -3.670  -1.585
Aankoop van effecten -  -318.884
Verkoop van effecten -  185.000 

Kasstroom uit investerings- 
activiteiten  -3.670  -135.469

Nettokasstroom  -953.599  398.198

Koersverschillen op vreemde valuta  -127.089  38.970

Toename/afname geldmiddelen  -1.080.688  437.168

         2014    2014      2013
                  Werkelijk                    begroting                    Werkelijk

                          EUR            EUR     EUR          EUR    eUR          eUR
      
Baten       
baten uit eigen
   fondsenwerving 9 6.358.908  6.873.028  6.229.463 
Rentebaten en 
   baten uit beleggingen 10 -73.314  63.440  104.848 
      
Som der baten   6.285.594  6.936.468  6.334.311
       
       
Lasten       
besteed aan doelstellingen: 11      
• Wetenschappelijk onderzoek  1.815.625  1.784.259  1.607.096 
• Preventie en voorlichting  2.401.325  3.079.128  2.511.085 
       
   4.216.950  4.863.387  4.118.181
Werving baten 12      
Kosten eigen fondsenwerving  1.289.012  1.519.704  1.357.386 
Kosten beleggingen  -  -  -
       
   1.289.012  1.519.704  1.357.386
       
Beheer en administatie 13      
Kosten beheer en administratie   256.087  266.548  242.871
       
Som der lasten 14  5.762.049  6.649.639  5.718.438
       
Resultaat   523.545  286.829  615.873
       
Resultaatbestemming       
Toevoeging/onttrekking aan:       
• Continuïteitsreserve 6  524.152  290.267  618.067
• Bestemmingsreserve 6  -607  -3.438  -2.194
       
   523.545  286.829  615.873

Staat van baten en lasten over het boekjaar eindigend op 30 september 2014                            Kasstroomoverzicht over het boekjaar eindigend op 30 september 2014
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Algemene toelichting behorende bij de jaarrekening over het boekjaar eindigend  
op 30 september 2014                     

Algemeen

Activiteiten 
Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF), 
‘de stichting’, is opgericht op 10 mei 1994 en heeft 
haar zetel op het leidseplein 33 in Amsterdam. 
De stichting heeft ten doel: bevorderen, financieel 
ondersteunen, bijdragen aan en stimuleren van 
onderzoek naar en voorlichting over de oorzaken en 
behandeling van kanker en het verband tussen dieet, 
voeding, leefwijze en kanker, zulks ten behoeve van 
het algemeen nut van de bevolking.

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een 
verslagperiode van een jaar. Het boekjaar loopt van  
1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014.

Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn  
650 voor Fondsenwervende Instellingen van de Raad 
voor de jaarverslaggeving.

Functionele valuta 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de 
functionele valuta van de stichting.

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering 
van activa en passiva en de 
resultaatbepaling  
 
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waar-
dering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarde.

een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de stichting zullen toevloeien  
en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.

een verplichting wordt in de balans opgenomen 
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 
middelen die economische voordelen in zich bergen 
en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.

baten worden in de staat van baten en lasten opge- 
nomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een  
vermeerdering van een actief of een vermindering  
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan 
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.   
lasten worden verwerkt wanneer een vermindering  
van het economisch potentieel, samenhangend met 
een vermindering van een actief of een vermeerdering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan 
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Subsidieverplichtingen verdienen hierbij bijzondere 
aandacht. Vaak betreft dit verplichtingen voor 
meerdere jaren. Van een subsidieverplichting is 
sprake nadat het bestuur een besluit ter zake 
heeft genomen en dit kenbaar heeft gemaakt aan 
de subsidieontvanger, waardoor een in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichting ontstaat. 
Deze verplichting wordt op de balans als schuld 
verantwoord en gelijktijdig wordt de last verwerkt in de 
staat van baten en lasten.

Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg 
alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of 
verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt 
het actief of de verplichting niet langer in de balans 
opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen 
niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip 
waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden 
van waarschijnlijkheid van de toekomstige 
economische voordelen en betrouwbaarheid van de 
bepaling van de waarde.

De ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan 
de periode waarop zij betrekking hebben. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het 
bestuur/management zich oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van 
invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 

gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, 
en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten 
kunnen afwijken van deze schattingen. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen 
worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin 
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor de omrekening van  
vreemde valuta’s  
Transacties luidend in vreemde valuta’s worden in de  
betreffende functionele valuta van de stichting omge- 

rekend tegen de geldende wisselkoers op de transactie- 
datum. In vreemde valuta’s luidende monetaire activa 
en verplichtingen worden per balansdatum in de 
functionele valuta omgerekend tegen de op die datum 
geldende wisselkoers. De bij omrekening optredende 
valutakoersverschillen worden als bate respectievelijk 
last in de staat van baten en lasten opgenomen. 
Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s 
die tegen historische kostprijs worden opgenomen, 
worden naar euro’s omgerekend tegen de geldende 
wisselkoers op de transactiedatum.

Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in 
aandelen en obligaties, vorderingen, geldmiddelen, 
leningen en overige financieringsverplichtingen, 
afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
en te betalen posten. In de jaarrekening zijn de 
volgende categorieën financiële instrumenten 
opgenomen: gekochte obligaties en overige 
vorderingen en financiële verplichtingen. De stichting 
maakt geen gebruik van derivaten en houdt geen 
handelsportefeuille aan.

Financiële instrumenten worden op de hierna 
beschreven manier gewaardeerd.

Langlopende en kortlopende schulden en overige 
financiële verplichtingen 
langlopende en kortlopende schulden en overige 
financiële verplichtingen worden gewaardeerd tegen 
kostprijs.

De betalingsverplichtingen voor het komend jaar van 
de langlopende schulden worden opgenomen onder 
kortlopende schulden.

Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen kostprijs verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. 

De afschrijvingen worden berekend als een 
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 
methode op basis van de economische levensduur 
rekening houdend met de restwaarde. Op vooruit-
betalingen van materiële vaste activa wordt niet 
afgeschreven.

De volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages 
worden hierbij gehanteerd:

n	computerapparatuur : 33,33; 
n	overige kantooruitrusting : 20.

Bijzondere waardeverminderingen  
Activa met een lange levensduur dienen te worden 
beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 
wanneer wijzigingen of omstandigheden zich 
voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde 
van een actief niet terugverdiend zal worden. De 
terugverdien-mogelijkheid van activa die in gebruik 
zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een 
actief te vergelijken met de geschatte contante 
waarde van de toekomstige netto kasstromen die 
het actief naar verwachting zal genereren.

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is 
dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het 
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare 
waarde.

Vervreemding van vaste activa 
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden 
gewaardeerd tegen de boekwaarde of lagere 
opbrengstwaarde.

Voorraden 
Voorraden worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de 
inkoopprijs en bijkomende kosten. bij de waardering 
van de voorraden wordt rekening gehouden 
met de eventueel op balansdatum opgetreden 
waardeverminderingen.
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Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen worden gewaardeerd op de 
nominale waarde, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. Voorzieningen op 
vorderingen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 

Beleggingen 
De beleggingen in effecten bestaan uit obligaties. 
beleggingen worden blootgesteld aan bepaalde 
risico’s, zoals rente en totale volatiliteit van de 
markten. Vanwege de risico’s die inherent zijn aan 
bepaalde beleggingen in effecten en de volatiliteit 
van de kapitaalmarkten, kunnen op korte termijn 
veranderingen in de waarde van beleggingen in 
effecten optreden op en deze veranderingen kunnen 
wezenlijk verschillen van de bedragen die worden 
gerapporteerd in de jaarrekening. effecten worden 
gewaardeerd tegen aflossingswaarde. Het is de 
intentie om de obligaties aan te houden tot de 
afloopdatum.

Reserves 
Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit 
te waarborgen in geval van (tijdelijke) sterk 
tegenvallende opbrengsten en/of onverwachte hoge 
uitgaven. een continuïteitsreserve wordt gevormd voor 
de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker 
te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan 
haar verplichtingen kan voldoen.

Bestemmingsreserve 

In overeenstemming met RJ 650 is deze reserve 
vastgelegd in materiële vaste activa bestemd voor de 
bedrijfsvoering van de stichting

Langlopende en kortlopende schulden 
langlopende en kortlopende schulden zijn 
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Personeelsbeloningen/pensioenen 
Medewerkers van het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds ontvangen naast de maandelijkse salariëring 
8% vakantiegeld en een beperkt aantal secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling 
en een reiskostenvergoeding. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds kent geen dertiende maand  
uitkering of andere bonusregelingen.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) 
heeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds zich 
gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT.

Pensioenregeling 
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft voor haar 
werknemers een pensioenverzekering afgesloten bij 
Aegon levensverzekering N.V. Werknemers vanaf 20 
jaar kunnen deelnemen aan deze pensioenregeling. 
De werknemersbijdrage hiervoor bedraagt 2%, en de 
werkgeversbijdrage 4%, van de pensioengrondslag. 

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te 
verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die  
periode aan de verzekeraars verschuldigde pensioen-
premies. Voor zover de verschuldigde premies op  
balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor 
een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum  
reeds betaalde premies de verschuldigde premies 
overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terug-
betaling door de verzekeraars of van verrekening met 
in de toekomst verschuldigde premies.

Baten uit eigen fondsenwerving 
De baten uit eigen fondsenwerving worden 
verantwoord voor het door de stichting ontvangen 
bedrag zonder dat de door de eigen organisatie 
gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. 
bijdragen die zijn ontvangen van sponsors, zijnde 
bijdragen waar geen evenredige tegenprestatie voor 
de geleverde goederen of diensten tegenover staat, 
zijn verantwoord als baten uit eigen fondsenwerving. 
baten uit door sponsors opgezette acties waarover 
de stichting zelf geen risico loopt zijn verantwoord als 
baten uit acties van derden.

Donaties en giften 
Donaties en giften worden verantwoord in het jaar 
waarin zij worden ontvangen, met uitzondering van 
ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan 
een periode waarin een bepaalde mailingactie heeft 
plaatsgevonden. giften van een zaak in natura worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland.

Baten uit nalatenschappen 
Nalatenschappen worden opgenomen in het 
boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld bijvoorbeeld op basis van een akte van 
verdeling van de notaris. Voorlopige uitbetalingen in 
de vorm van voorschotten worden in het boekjaar 

waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten 
uit nalatenschappen, voor zover deze niet al in een 
voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Verkrijgingen 
belast met vruchtgebruik worden pas in de staat van 
baten en lasten verantwoord bij het einde van het 
vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de blote-
eigendom.

Baten uit gezamenlijke acties 
baten uit gezamenlijke acties (acties van tijdelijke 
samenwerkingsverbanden die geen zelfstandige 
rechtspersoon zijn, en waarbij de economische 
risico’s verbonden aan de activiteiten van het 
samenwerkingsverband bij de deelnemende 
instellingen liggen) worden verantwoord in het 
boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Ontvangen voorschotten worden 
verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen.

Rentebaten en baten uit beleggingen 

Rentebaten en beleggingsopbrengsten worden bruto 
verantwoord. De kosten van beleggingen, zoals 
bankkosten en kosten van beheer door derden en 
de eigen organisatie worden afzonderlijk in de staat 
van baten en lasten verantwoord onder ‘kosten 
beleggingen’.

Lasten 
De kosten die het Wereld Kanker Onderzoek Fonds  

maakt worden verdeeld over de functies doelstellingen,  
werving baten en beheer en administratie. De specifi-
catie in “Toelichting lastenverdeling” geeft inzicht  
in hoe de vermelde kosten worden toegerekend. 

Bestedingen doelstellingen 
Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft drie 
hoofddoelstellingen, namelijk financiering van 
wetenschappelijk onderzoek, analyse van uitkomsten 
van onderzoeken en het geven van voorlichting.   
Aan de doelstellingen worden alle kosten toegerekend 
die direct en indirect gemaakt worden voor de 
realisatie van de doelstellingen. Kosten toegerekend 
aan deze doelstellingen zijn onder meer:

n Verstrekte beurzen voor wetenschappelijk    
 onderzoek 
n Voorlichting 
n lidmaatschap van het internationale WCRF  
 netwerk voor gezamenlijke projecten en onder- 
 steuning.

Werving baten 
Voor de realisatie van de missie werft het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds fondsen. Dit gebeurt 
via de post, telefonisch, via het internet of een 
persoonlijk gesprek. Deze contactmomenten worden 
gecombineerd met het geven van voorlichting. Het 
Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft een belangrijke 
inhoudelijke boodschap die zij aan het Nederlandse 
publiek wil communiceren. De kosten die hiervoor 
gemaakt worden, worden aangemerkt als gezamenlijke 
kosten voor voorlichting en fondsenwerving en 
worden naar evenredigheid ten laste gebracht aan de 
doelstellingen of kosten van baten. 

Verdere toelichting op de gehanteerde 
berekeningswijze is hieronder te vinden en de 
specificatie van de kosten eigen fondsenwerving is 
opgenomen in toelichting 12 “Werving baten”.

Beheer en administratie 
De post beheer en administratie omvat de kosten 
die het Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt 
voor de beheersing en administratievoering van de 
organisatie. 

De VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen) 
heeft een aanbeveling gedaan voor de toepassing 
van kosten van beheer en administratie. Het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds heeft de post beheer 
en administratie in overeenstemming met deze 
aanbeveling berekend.

Berekeningswijze 
Kosten besteed aan doelstellingen en werving baten 
worden toegerekend op basis van de aard van de 
kosten. Directe kosten worden direct toegerekend aan 
de doelstellingen.

De kosten van beheer en administratie worden toege-
rekend op basis van een evaluatie van door personeel 

bestede tijd aan wetenschappelijk onderzoek, preventie 
en voorlichting, en fondsenwerving. De toerekenings- 
methoden worden jaarlijks beoordeeld en getoetst. 

Verstrekte onderzoeksbeurzen worden als schuld 
opgenomen op het moment dat de lasten zijn ge- 
autoriseerd en het besluit tot toekenning schriftelijk 
aan de begunstigden zijn medegedeeld.
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Toerekeningsmethodologie van gezamenlijke 

activiteiten voorlichting en fondsenwerving 

Voor gezamenlijke activiteiten van voorlichting en 
fondsenwerving hanteert het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds een toerekeningsmethodologie om de kosten 
naar evenredigheid te verdelen. per gezamenlijke 
activiteit worden de kosten naar evenredigheid 
verdeeld tussen voorlichting en fondsenwerving. De 
kosten van communicatie-activiteiten met potentiële 
nieuwe relaties komen voor 50% ten laste van 
voorlichting en bewustwording en 50% ten laste 
van fondsenwerving. De kosten van communicatie-
activiteiten met bestaande relaties komen voor 
70% ten laste van voorlichting en bewustwording 
en 30% ten laste van fondsenwerving. Dit resulteert 
in een gemiddelde verdeling van ongeveer 60% 
aan voorlichting en bewustwording en 40% aan 
fondsenwerving.

Toerekeningsmethodologie van overhead  

en overige kosten 
De overheadkosten en andere kosten eigen 
organisatie (personeelskosten, huisvestingskosten, 
kantoor- en algemene kosten, en afschrijvingen) 
worden toegerekend op basis van een evaluatie van 
tijd besteed door personeel aan: wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting en fondsenwerving. In 2014 
zijn deze kosten als volgt toegerekend:  
 
n	eigen fondsenwerving 28%,  
n	preventie en voorlichting 50%,  
n	wetenschappelijk onderzoek 6%, 
n	beheer en administratie 16%,    
n	 in totaal 100%.

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van 
de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse 
valuta’s zijn herleid naar euro’s met gebruikmaking 
van de omrekeningskoersen op de data van de 
transacties.
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                                 EUR        EUR       EUR      eUR
    
Aanschafwaarde    
Saldo per begin van  
   het boekjaar 59.260 20.133 79.393 77.808
Aankopen 3.670 - 3.670 1.585
    
Saldo per einde van  
het boekjaar 62.930 20.133 83.063 79.393
    
Cumulatieve afschrijvingen    
Saldo per begin van  
   het boekjaar 51.286 20.133 71.419 67.640
Afschrijvingen 4.277 - 4.277 3.779
    
Saldo per einde van  
   het boekjaar 55.563 20.133 75.696 71.419
    
boekwaarde per einde van  
   het boekjaar 7.367 - 7.367 7.974

             EUR 
Saldo per 1 oktober 2013 558.191  
Aankopen effecten -  
Verkopen effecten -  
Ongerealiseerd resultaat -8.417  
Saldo per 30 september 2014 549.774  

1  Materiële vaste activa

Computer-           
apparatuur

Overige             
kantoor- 

uitrusting

Totaal
2014

Totaal
2013

2  Voorraden
Voorraden zijn niet gewaardeerd, aangezien de bedragen niet materieel zijn.

3  Vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

De telemarketingcampagnes genereren structurele donateurs die de organisatie steunen door middel van 
een doorlopende machtiging. Donateurs steunen met een vast bedrag per maand, kwartaal, halfjaar of jaar 
gedurende een onbepaalde termijn. De gemiddelde jaarlijkse bijdrage was in 2014 €59 (2013: €57). Op 
basis van historische gegevens weten we dat 57% (2013: 59%) van de donateurs ons gedurende tenminste 
3 jaar steunt. De wijze waarop structurele donateurs worden geworven is sinds 2014 uitgebreid en hierdoor 
verwachten we een verandering in de gemiddelde duur van de donateurschap. Daarom is er besloten om 
de aan deze campagne verbonden telemarketingkosten vanaf boekjaar 2014 af te schrijven over 2 jaar (in 
voorgaande boekjaren was dit 3 jaar). In de overlopende activa is circa € 771.000 (30 september 2013: € 
460.000) begrepen. Dit bedrag wordt na meer dan één jaar ten laste van de resultaten gebracht. 

4  Beleggingen

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is in 2012 begonnen met beleggen en heeft een risicomijdend 
beleggingsbeleid. De belangrijkste reden om te beleggen is om fondsen beschikbaar te hebben in het 
geval van onverwachte tekorten in het inkomen uit fondsenwerving en zeker te stellen dat onderzoek, 
voorlichtingsprogramma’s en organisatiekosten niet onderworpen worden aan bezuinigingen op korte 
termijn.

    2014 2013 2012 
             EUR EUR EUR 
Obligatierente 17.746 17.746 9.560 
Ongerealiseerd resultaat -8.417 -13.235 2.788 
bruto beleggingsresultaat 9.329 4.511 12.348 
Kosten beleggingen - - -
Netto beleggingsresultaat 9.329 4.511 12.348

 
Rendement liquide middelen 44.138 60.622 75.338 
(spaarrekeningen en deposito’s)

                               
          2014         2013
                        EUR          eUR
  
Vorderingen uit nalatenschappen                         -                50.000
Overige vorderingen                                    28.156              28.156
Overlopende activa                                1.198.371           954.395
 
                                                          1.226.527          1.032.551
  

Het verloop van de materiële vaste activa, benodigd voor de bedrijfsvoering van de stichting, is als volgt 
weer te geven:                                

  2014          2013
 EUR     eUR
  
Kosten telemarketing 1.110.756 923.086
Interest op effecten 10.330 10.330
Overig 77.285 20.979
 
 1.198.371 954.395

Rendement beleggingen                         1,67%               1,41%             1,89% 
 
gemiddeld rendement 2012 - 2014: 1,66%                    
gemiddeld resultaat 2012 - 2014: € 8.729Vorderingen zullen binnen één jaar worden ontvangen. De overlopende activa hebben voor circa € 771.000 

een langlopend karakter.
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           EUR       EUR      EUR                 eUR
Saldo per begin van  
   het boekjaar 1.345.546       7.974       1.353.520 737.647
bestemming resultaat  
   boekjaar 524.152            -607          523.545 615.873
Saldo per einde van  
   het boekjaar 1.869.698       7.367       1.877.065 1.353.520
    

Continuïteitsreserve 
een continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker te stellen 
dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het Wereld Kanker Onderzoek 
Fonds hanteert de continuïteitsreservenorm van maximaal anderhalf maal de jaarlijkse kosten voor de eigen 
organisatie. 

Onder de kosten van de eigen organisatie wordt verstaan de totale personeelskosten, huisvestingskosten, 
kantoor- en algemene kosten, afschrijving en rente en de toegerekende kosten publiciteit en communicatie 
aan werving baten en beheer en administratie. Op basis van een risicoanalyse blijkt dat de kans dat zowel 
de inkomsten vanuit de verschillende bronnen tegenvallen, en de verschillende kosten hoger uitvallen, 
relatief klein is. 

Over 2014 bedroegen de kosten van de eigen organisatie in totaal € 1.917.257 en het berekende 
maximum van de continuïteitsreserve is € 2.875.885. De werkelijke omvang van de continuïteitsreserve 
op 30 september 2014 is € 1.869.698. Dit is lager dan de maximum norm. Het bestuur heeft bepaald 
dat de huidige omvang van de reserve voldoende groot is om de korte termijn verplichtingen op te vangen, 
en gedurende ongeveer een jaar de activiteiten voort te zetten en nodige maatregelen te treffen om het 
resultaat weer positief te maken.

Bestemmingsreserve 
Deze reserve kan niet zonder meer worden besteed, omdat daarmee materiële vaste activa voor de 
bedrijfsvoering worden gefinancierd. 

6  Reserves

Continuïteits-
reserve

Bestemmings-
reserve

Totaal
2014

Mutaties gedurende het boekjaar:

Totaal
2013

                               
 2014 2013
 EUR eUR 
  
AbN AMRO bank N.V. 2.884.596 3.991.531
INg bank N.V. 113.223 104.676
Merrill lynch 467.516 449.516 
Kasmiddelen 400 700 
bankgarantie 12.000 12.000 
  
 3.477.735 4.558.423

In de post AbN AMRO bank N.V. is een kortetermijndeposito tot een bedrag van € 2.854.489 (30 
september 2013: € 3.900.351) begrepen, dat in oktober 2014 afloopt. De liquide middelen zijn 
geheel onmiddellijk opeisbaar.

5  Liquide middelen 7  Langlopende schulden

 2014 2013
 EUR eUR

 - 60.000
 

 

 - 10.732
 

 26.719 26.719
 

 25.817 92.125

 - 35.627

 - 51.233

 - 5.095

 21.583 64.754

 74.119 346.285

Financiering van ‘a Chair in Nutrition and Cancer prevention 
in the Division of Human Nutrition’ in Wageningen 
University and Research Centre, Nederland

Onderzoeksbeurs voor Dr. leo Schouten, Department of 
epidemiology, gROW-School for Oncology & Developmental
biology, Maastricht University, Nederland, ten behoeve van het 
project ‘Nutritional and lifestyle characteristics of vegetarian and 
very low meat diets as determinants of subsequent cancer risk’ 

Onderzoeksbeurs voor professor Dr. ellen Kampman, 
Department of Agro technology and Food Sciences, Division of 
Human Nutrition, Wageningen University and Research Centre, 
Nederland, ten behoeve van het project ‘effect of folic acid 
and vitamin b12 supplementation on DNA methylation’

Onderzoeksbeurs voor Dr. leo Schouten, Department of 
epidemiology and Developmental biology of Maastricht 
University, Nederland, ten behoeve van het project ‘A 
prospective study of diet and the risk of Head-Neck cancer’

Onderzoeksbeurs voor professor p. Stattin, Department
of Surgical and perioperative Science, Urology and
Andrology, Umea University, Umea, Zweden, ten behoeve 
van het project ‘Me-Can; extended studies in the 
collaborative study on metabolic syndrome and cancer’

Onderzoeksbeurs voor Dr. Mazda Jenab, Nutrition and
Metabolism Section of International Agency for Research on 
Cancer, lyon, Frankrijk, ten behoeve van het project ‘pathways 
to Colorectal Cancer: Do excess energy consumption and the 
processes of oxidative stress interact and are they modulated
by increased colonic permeability, inflammation, endotoxin 
exposure and toxic by-products of excess energy consumption?’

Onderzoeksbeurs voor Dr. Anette buyken, Nutrition and Health 
Department of Research Institute of Child Nutrition, Dortmund, 
Duitsland, ten behoeve van het project ‘early life, adiposity 
rebound, puberty: which nutrients, food groups, dietary or 
anthropometric patterns are critical for body fatness and the 
gH-IgF-axis in young adulthood?’ 

Onderzoeksbeurs voor Dr. Will Chan, School of public Health, 
University of Hong Kong, China, ten behoeve van het project 
‘Role of Vitamin D and its genetic polymorphisms in epstein-barr
Virus Activity and the Risk of Nasopharyngeal Carcinoma’

Transporteren

Langlopende projectverplichtingen
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 2014 2013
 EUR eUR
  
 74.119 346.285
  

 
 71.923 152.390
 

 50.335 136.623

 
 - 53.686

 15.835 82.196

 12.656 66.730

 98.439 191.237

 173.481 266.757

 30.756 122.815

 527.544 1.418.719

Transport 

Onderzoeksbeurs voor Dr. eric Duell, Unit of Nutrition, 
environment and Cancer, bellvitge biomedical Research 
Institute – IDIbell, Catalan Institute of Oncology – ICO, 
barcelona, Spanje, ten behoeve van het project ‘biomarkers 
of Acrylamide exposure and Risk of endometrial and Ovarian 
Cancer’, gezamenlijk gefinancierd door WCRF UK en WKOF

Onderzoeksbeurs voor Dr. Mazda Jenab, International Agency for 
Research on Cancer (IARC-WHO), lyon, Frankrijk, ten behoeve 
van het project ‘A pathway approach to study the biological 
effects of vitamin D on colorectal carcinogenesis: exploration of 
gene-nutrient, gene-environment and gene-gene interactions’

Onderzoeksbeurs voor Dr. Anne Tjonneland, Institute of 
Cancer epidemiology, Danish Cancer Society, Kopenhagen, 
Denemarken, ten behoeve van het project ‘plasma levels of 
alkylresorcinois and risk of colorectal cancer in the european 
prospective Investigation into Cancer and Nutrition (epIC)’

Onderzoeksbeurs voor paula Jakszyn, Instituto Catalan de 
Oncologia (ICO), barcelona, Spanje, ten behoeve van het project 
‘Iron status and gastric cancer risk in the epIC-eURgAST study’

Onderzoeksbeurs voor Dr. Ming Wu, Jiangsu provincial 
Center for Disease Control and prevention, Nanjing, China, 
ten behoeve van het project ‘The effect of body fatness, 
lifestyle factors and gene environmental interactions 
on the risk of female cancers among Asians’

Onderzoeksbeurs voor Dr. Maurice Zeegers, Department of public 
Health, epidemiology and biostatistics, University of birmingham, 
Verenigd Koninkrijk, ten behoeve van het project ‘bringing 
together the world’s data on food intake and bladder cancer’

Onderzoeksbeurs voor Dr. Judy Ho, University of Hong Kong, 
Queen Mary Hospital, pokfulam, Hong Kong, China, ten 
behoeve van het project ‘The acceptability and feasibility of 
a diet and physical activity intervention to prevent recurrence 
of in colorectal cancer survivors – a phase 2 study’

Onderzoeksbeurs voor Dr. Augustine Scalbert, International 
Agency for Research on Cancer, lyon, Frankrijk, ten behoeve van 
het project ‘Dietary intakes of polyphenols in a large european 
cohort study – development of new tools for cancer epidemiology’

Transporteren

 2014 2013
 EUR eUR
  
 527.544 1.418.719 
  

 164.783 282.972
 

 222.129 266.220
 

 43.641 102.478

 292.455 296.535

 29.964 57.611

 80.811 107.688

 318.278 -

 275.537 -

 237.400 -
 
 2.192.542      2.532.223

Transport 

Onderzoeksbeurs voor Dr. Matty Wejienberg, Maastricht University, 
Nederland, ten behoeve van het project ‘Shedding lights on the 
mechanisms behind adult-attained height and cancer risk’

Onderzoeksbeurs voor Dr. Matty Weijenberg, Maastricht 
University, Nederland, ten behoeve van het project ‘energy 
balance, the pI3K-Akt-mTOR pathway genes and risk of 
colorectal cancer: a multidimensional approach’

Onderzoeksbeurs voor Dr. Anette buyken, University of bonn/
Research Institute of Child Nutrition, Dortmund, Duitsland, 
ten behoeve van het project ‘exploring a potential anti-cancer 
link: is childhood consumption of polyphenols from fruits and 
vegetables of specific relevance for the adult gH-IgF-axis?’

Onderzoeksbeurs voor Dr. Anne May, University Medical Center 
Utrecht, Nederland, ten behoeve van het project ‘effect of an 
18-week exercise training intervention on health-related quality 
of life in patients after surgery for oesophageal cancer’

Onderzoeksbeurs voor Dr. Theodora psaltopoulou, University 
of Athens Medical School, Athene, griekenland, ten behoeve 
van het project ‘Identifying the role of nutrition, physical 
activity and body size in hematological malignancies 
through systematic reviews and meta-analyses’

Onderzoeksbeurs voor Dr. ellen Kampman, Radboud University 
Nijmegen Medical Centre, Nederland, ten behoeve van het 
project ‘effect of WCRF Nl health promotion materials on 
awareness of and adherence to WCRF/AICR cancer prevention 
recommendations among those at very high risk of cancer’

Onderzoeksbeurs voor prof. Riccardo Fodde, erasmus MC,
Nederland, ten behoeve van het project ‘early alterations 
of the intestinal stem cell niche underlie sporadic colon 
cancer driven by “Western-style” dietary factors’

Onderzoeksbeurs voor Dr. ellen Kampman, Division of Human 
Nutrition, Wageningen University and Research Centre,Nederland,
ten behoeve van het project ‘body composition and 
colorectal cancer recurrence and survival’

Onderzoeksbeurs voor prof. Winnie Yeo, Chinese University of Hong 
Kong, China, ten behoeve van het project ‘A prospective study of 
long-term intake of dietary isoflavones and lignans on the risk of 
recurrence and mortality in Chinese women with breast cancer’

Transporteren
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Interestbaten van banksaldi en beleggingen 52.029 63.440 68.536

Ongerealiseerd resultaat op beleggingen -8.417 - -13.235

Afschrijving obligatie premie 10.163 - 10.577

Koersverschillen op vreemde valuta’s -127.089 - 38.970

  
 -73.314 63.440 104.848

 2014 2013
 EUR eUR
  
 2.192.542 2.532.223

 271.794 -

 2.464.336 2.532.223
 892.870 1.348.411
 1.571.466 1.183.812

 2.532.223 2.807.444
 1.103.008 857.251
 1.170.895 1.132.472

 2.464.336 2.532.223

8  Kortlopende schulden

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Meerjarige financiële verplichtingen 
De stichting huurt een kantoor gedurende de periode 1 oktober 2013 – 1 oktober 2016. In 
2014 bedroeg de jaarlijkse huur € 54.591. In verband hiermee heeft WKOF aan verhuurder een 
bankgarantie afgegeven ter grootte van € 12.000.

De stichting huurt kantoorapparatuur. De jaarlijkse huur bedraagt ongeveer € 2.500.

Liquiditeitsrisico’s 

De stichting loopt geen significante liquiditeitsrisico’s.

Reële waarde 

De reële waarde van de in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder liquide 
middelen, kortlopende vorderingen en kortlopende schulden benadert de boekwaarde ervan.

 2014 2013
 EUR eUR

Transport
Onderzoeksbeurs voor Fränzel van Duijnhoven, 
Wageningen University and Research Centre, Nederland, 
ten behoeve van het project ‘body fatness at 
adolescence, adult attained height and the development 
of tumours among persons with lynch syndrome’

Af: Te betalen binnen 1 jaar

Saldo per begin van het boekjaar 
bij:  Toegekend ten laste van het resultaat lopend boekjaar
Af:  betaald gedurende het boekjaar 

Saldo per einde van het boekjaar

De looptijd van de langlopende projectverplichtingen is 1 tot 4 jaar.

9  Baten uit eigen fondsenwerving

  

Donaties en giften 6.199.392 6.821.028 6.135.682

giften uit nalatenschappen 159.516 50.000 93.781

Verkoop van brochures (tegen kostprijs) 1.063 - 2.337

Kosten van verkochte brochures  -1.063 - -2.337 
 

 6.358.908 6.871.028 6.229.463

2014
Werkelijk  

EUR

2014
begroting  

EUR

2013 
Werkelijk 

eUR

Inkomsten uit donaties en giften zijn lager uitgevallen dan begroot vanwege minder aangeschreven 
donateurs. De inkomsten vielen wel hoger uit dan in 2013.

Kortlopend projectverplichtingen (zie toelichting 7)  892.870 1.348.411

Schulden aan gelieerde entiteiten (zie pagina 83)   737.954 549.213

Te betalen belastingen  56.043 1.481.471

Overige schulden  118.083 236.321

Overlopende passiva  7.922 4.391                                      

 

  1.812.872    3.619.807
10  Rentebaten en baten uit beleggingen

In vergelijking met voorgaand jaar daalde deze post voornamelijk door koersverschillen op vreemde 
valuta’s.

2014
Werkelijk  

EUR

2014
begroting  

EUR

2013 
Werkelijk 

eUR

Financiële instrumenten 
Algemeen 
De stichting maakt gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstelt aan 
valuta-, rente-, kasstroom- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de stichting een beleid 
om de risico’s van onvoorspelbare en ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee de 
financiële prestaties van de stichting te beperken.

De stichting zet geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten) in om risico’s te beheersen.

Renterisico en kasstroomrisico 

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van beleggingen in obligatieleningen. 
bij deze leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden in principe  
aangehouden tot het einde van de looptijd. De stichting heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële 
instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
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11  Besteed aan doelstellingen

Besteed aan doelstellingen  
in percentages

2014
Werkelijk  

EUR

2014
begroting  

EUR

2013 
Werkelijk 

eUR

2014
Werkelijk  

EUR

2014
begroting  

EUR

2013 
Werkelijk 

eUR

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds streeft ernaar om minimaal 25% van haar totale inkomsten te 
besteden aan wetenschappelijk onderzoek. In 2014 is dit 28,9% (in 2013: 25,4%). Ten opzichte van 
het budget hebben wij minder onderzoeksprojecten kunnen financieren door onvoldoende relevante 
onderzoeksprojecten die aan de criteria van het jaarlijkse beursprogramma voldoen. We hebben meer 
besteed aan het Continuous Update project (CUp) dan begroot.

De bestedingen aan preventie en voorlichting zijn lager uitgevallen dan begroot door de uitstelling van 
geplande bewustwordings- en voorlichtingsactiviteiten.

12  Werving baten

Kostenpercentage eigen fondsenwerving

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds streeft naar een kostenpercentage eigen fondsenwerving dat over drie 
boekjaren gemiddeld maximaal 25% bedraagt. Het gemiddelde kostenpercentage eigen fondsenwerving over 
de afgelopen drie boekjaren is 23,9% en ligt onder de norm.

Kosten eigen fondsenwerving

2014
Werkelijk  

EUR

2014
begroting  

EUR

2013 
Werkelijk 

eUR

  

baten uit eigen fondsenwerving 6.358.908 6.873.028  6.229.463

Kosten eigen fondsenwerving 1.289.012 1.519.704 1.357.386

Kostenpercentage fondsenwerving 20,3% 22,1% 21,8%

2014
Werkelijk  

EUR

2014
begroting  

EUR

2013 
Werkelijk 

eUR

  

Donateurs 1.005.284 1.159.699 1.072.015

bijdrage aan WCRF International 32.550 34.618 29.991

Toegerekende overheadkosten 251.178 325.387 255.380

   

 1.289.012 1.519.704 1.357.386

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds streeft ernaar de kosten beheer en administratie zo laag mogelijk te 
houden, maximaal 5% van de totale lasten. In 2014 is dit percentage 4,4% en binnen de norm.

  

Toegerekende overheadkosten  
   (zie toelichting 14) 256.087 266.548 242.871

Totaal lasten  5.762.049 6.649.639 5.718.438

% besteed aan beheer en administratie 

gedeeld door de som van de uitgaven  4,4% 4,0% 4,2%

 

2014
Werkelijk  

EUR

2014
begroting  

EUR

2013 
Werkelijk 

eUR

13  Kosten beheer en administratie

Wetenschappelijk onderzoek  

Onderzoeksbeurzen 1.103.008 1.180.226 857.251

Speciaal project ‘Continuous Update  
   project/lobby en beleidsactiviteiten’ 243.304 115.700 271.621

WCRF International Science department,   
   doorbelaste kosten 122.540 122.540 167.114

bijdrage aan WCRF International 292.949 311.562 269.920

Toegerekende overheadkosten 53.824 54.231 41.190

   

 1.815.625 1.784.259 1.607.096

Preventie en voorlichting   

Communicatie en publiciteit 1.724.943 2.294.490 1.905.721

bijdrage aan WCRF International 227.849 242.326 209.937

Toegerekende overheadkosten 448.533 542.312 395.427

    
 2.401.325 3.079.128 2.511.085

   

Totaal besteed aan doelstellingen 4.216.950 4.863.387 4.118.181

 
Totaal besteed aan doelstellingen 4.216.950 4.863.387           4.118.181

Totaal lasten 5.762.049           6.649.639           5.718.438

Totaal baten 6.285.594            6.936.468          6.334.311

bestedingspercentage lasten 73,2%        73,1% 72,0%

bestedingspercentage baten 67,1%        70,1% 65,0%



WERELD KANKER ONDERZOEK FONDS - JAARVERSLAG 201480 81WERELD KANKER ONDERZOEK FONDS - JAARVERSLAG 2014

Directe kosten

Onderzoeksbeurzen

Communicatie en publiciteit

bijdragen aan WCRF International

Indirecte kosten

personeelskosten

Huisvestingskosten

Kantoor- en algemene kosten  

Afschrijvingen

Totaal

 Eigen
 fondsen-
 werving       

EUR  EUR  EUR  EUR  eUR

beheer en 
administratie

Werving 
baten

Doelstellingen Totaal 
2014        

begroting 
2014        

Totaal 
2013     

Lasten

14  Toelichting lastenverdeling
Specificatie en verdeling kosten naar bestemming

Preventie 
 en 

voorlichting       

EUR

Weten-    
schappelijk
 onderzoek       

EUR  

 

 1.103.008 – – – 1.103.008 1.180.126 1.128.872

 – 1.724.943 1.005.284 – 2.730.227 3.454.190 2.977.736

 658.793 227.849 32.550 97.649 1.016.841 930.600 766.935

 1.761.801 1.952.792 1.037.834 97.649 4.850.076 5.565.016 4.873.543 
 

        
 39.951 332.925 186.438 106.536 665.850 769.471 541.278

 3.875 32.292 18.083 10.334 64.584 63.906 63.710

 9.741 81.178 45.459 40.884 177.262 247.808 236.128

 257 2.138 1.198              684 4.277 3.438 3.779

 53.824 448.533 251.178 158.438 911.973 1.084.623 844.895

        
 1.815.625 2.401.325 1.289.012 256.087 5.762.049 6.649.639 5.718.438

2014
Werkelijk       

FTE

 2013 
Werkelijk    

FTe

Toelichting personeel
gedurende het boekjaar 2014 bedroeg het gemiddelde aantal werknemers 12,2 FTe  
(2013: 10,0 FTe). personeelsbezetting in FTe:

   

preventie en voorlichting 6,1 4,9

Fondsenwerving  3,4 3,0

beheer en administratie 2,0 1,6

Onderzoek 0,7 0,5

Totaal 12,2 10,0

  

Functie Directeur
Aard dienstverband onbepaalde tijd
Aantal uren per werkweek 37,5
percentage dienstverband 100%
periode   1 oktober 2013 – 30 september 2014

                                                                    eUR
bruto jaarsalaris 85.648
Vakantiegeld 7.880
 
Totaal jaarsalaris           93.528

Sociale verzekeringspremies (werkgeversdeel)         9.565 
pensioenpremies (werkgeversdeel)               2.779
Reiskostenvergoeding               236
 
Totaal overige voorzieningen             12.580

Totaal bezoldiging directeur op jaarbasis 106.108 
 

Bezoldiging bestuur en directie
Het bestuur verricht de werkzaamheden onbezoldigd. er zijn geen leningen, voorschotten en 
garanties verstrekt aan management en bestuurders.

Het bestuur bepaalt het salaris van de directeur en het bedrag aan overige emolumenten. 
Het bestuur houdt zich hierin aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)
publieke sector (WNT) en de adviesregeling beloning Directeuren van goede Doelen van de 
Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI). In 2014 was Nadia Ameyah de directeur van 
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds en ontving de volgende bezoldiging voor haar werkzaamheden 
(2013: totaal bezoldiging directeur op jaarbasis € 89.435):
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Personeelskosten   

lonen en salarissen 517.767 564.686 400.868

Werknemersverzekeringen 86.925 93.174 36.016

pensioenverzekeringen 17.531 21.295 10.843

Ontvangen ziekengeld -21.062 – -13.699

Overige personeelskosten 64.689 90.316 107.250

   

 665.850 769.471 541.278

   

Huisvestingskosten   

Huur 54.104 54.756 53.470

Onderhoudskosten 7.259 5.610 6.192

Overige huisvestingskosten 3.221 3.540 4.048

   

 64.584 63.906 63.710

   

Kantoor- en algemene kosten   

Algemene vergaderingen 14.907 13.431 21.090

Overige algemene kosten 162.355 234.377 215.038

   

 177.262 247.808 236.128

   

Afschrijvingen   

Afschrijvingen op vaste activa 4.277 3.438 3.779

   

 911.973 1.084.623            844.895

2014
Werkelijk       

EUR

2014
begroting

EUR

 2013 
Werkelijk    

eUR

Specificatie overheadkosten

WCRF
International

EUR
WCRF UK

EUR
AICR
EUR

Total
EUR

Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds maakt deel uit van het wereldwijde World Cancer Research Fund 
(WCRF) netwerk. Dit internationaal samenwerkingsverband richt zich op de preventie en beheersing van 
kanker. Indien nodig kan het Wereld Kanker Onderzoek Fonds eurobetalingen doen namens andere leden 
van het WCRF netwerk. Anderzijds kunnen de andere leden betalingen verrichten namens het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds aan crediteuren welke betalingen in andere valuta’s vragen. Het Wereld Kanker 
Onderzoek Fonds wordt belast door en/of belast de betreffende leden van het WCRF netwerk voor deze 
betalingen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties met gelieerde entiteiten.

Transacties met gelieerde entiteiten

  

Saldo verschuldigd door WKOF 
per 30 september 2012 79.239   284.634    38.872       402.745

    

Door gelieerde entiteiten belaste uitgaven - 3.831 33.051 36.882

Doorbelasting kosten wetenschappelijk  
   onderzoek - 167.114 - 167.114

bijdrage aan Continuous Update project - 271.621 - 271.621

Contributie WCRF International 599.821 - - 599.821

Koersverschillen vreemde valuta’s -15.898 -20.515 -2.557 -38.970

betalingen aan gelieerde entiteiten -620.000 -270.000 - -890.000

    

Saldo verschuldigd door WKOF 
per 30 september 2013    43.162 436.685 69.366 549.213

Door gelieerde entiteiten belaste uitgaven 17 8.166 26.920 35.103

Doorbelasting kosten wetenschappelijk  
   onderzoek - 122.540 - 122.540

bijdrage aan Continuous Update project - 243.011 - 243.011

Contributie WCRF International 650.977 - - 650.977

Koersverschillen vreemde valuta’s 67.106 58.769 1.215 127.090

betalingen aan gelieerde entiteiten -600.000 -300.000 -90.000 -990.000

Saldo verschuldigd door WKOF 
per 30 september 2014 161.282 569.171 7.501 737.954

    

Saldo verschuldigd per 30 september             gbp                gbp             USD                 
2014 in vreemde valuta’s             126.001 444.665 9.516 

De transacties in de boekjaren 2013 en 2014 zijn als volgt:.
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Overige gegevens 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur van Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF Nl)

Wij hebben de jaarrekening over het gebroken boekjaar geëindigd op 30 september 2014 van Stichting 
Wereld Kanker Onderzoek (WCRF Nl) te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de 
balans 30 september 2014 en de staat van baten en lasten over het gebroken boekjaar geëindigd op 30 
september 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur  
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag 
in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. Het 
bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat 
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van 
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat 
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. bij het maken 
van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is 
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter 
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de stichting. een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting Wereld Kanker Onderzoek (WCRF Nl) 30 september 2014 en van het resultaat 
over het gebroken boekjaar geëindigd op 30 september 2014 in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

Verklaring betreffende het jaarverslag 
Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederlandse controlestandaard 720 vermelden 
wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, 
voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 
‘Fondsenwervende instellingen’ is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 31 maart 2015

KpMg Accountants N.V.

D.M. berendsen RA

er zijn geen statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming.

er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de stichting.

er is geen bijzonder statutair recht inzake zeggenschap.

De stichting heeft geen nevenvestigingen.

goedkeuring van het jaarverslag heeft plaatsgevonden in de bestuursvergadering van 18 maart 2015.

Het bestuur,  
elmer Coppoolse 
Coen van den Heuvel 
Willy Angenent-van gent 
Jeffrey bunn 
laurence Isaacson

Statutaire bepalingen inzake de resultaatbestemming

Gebeurtenissen na balansdatum

Bijzonder statutair recht inzake zeggenschap

Nevenvestigingen

Vaststelling
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HOOFDSTUK 9

Samen kanker voorkomen 
plannen voor 2015

9.1 Vooruitblik 2015 

9.1.1 Onderzoek: kennis krijgen
In 2015 blijven we investeren in onderzoek naar het 
verband tussen voeding, voedingspatroon, lichaamsbe-
weging, gewicht en kanker. Daarnaast ligt onze focus 
ook op onderzoek naar de biologische mechanismen die 
deze verbanden verklaren. Ook onderzoek naar de rol 
van voeding en leefstijl na kanker heeft onze aandacht.

In 2015 gaan we verder met ons Continuous Update 
project (CUp). We blijven alle relevante wetenschap-
pelijke onderzoeksresultaten wereldwijd verzamelen, 
invoeren in onze database en analyseren zodat dit 
beoordeeld kan worden door het onafhankelijke panel 
van wetenschappers. In 2015 brengen wij nieuwe CUp 
voortgangsrapportages uit met actuele en uitgebreide 
informatie over de overleving van borstkanker, prostaat-
kanker, galblaaskanker en leverkanker. Naar verwachting 
worden onze aanbevelingen ter preventie van kanker in 
2017 op basis van de analyses van het CUp opnieuw 
beoordeeld en zo nodig herzien.

9.1.2 gezondheidsvoorlichting:  
kennis delen
bewustwording over de preventie van kanker is belang-
rijk om het stijgende aantal gevallen van kanker tegen 
te gaan. bewustwording is een eerste stap naar 
gedragsverandering, maar ook naar een samenleving 
waarin kankerpreventie de nodige aandacht krijgt.
Nog altijd leeft het idee dat kanker voornamelijk een 
kwestie is van erfelijkheid en ‘gewoon pech’. Die mis-
vatting moet de wereld uit. Daar gaan we de komende 
jaren aan werken. Daarnaast blijven we investeren in de 
gezondheid van toekomstige generaties door kinderen al 
vroeg bewust te maken van een gezonde leefstijl.

In de vorige hoofdstukken heeft u kunnen lezen wie we zijn, wat onze missie is en hoe wij daar aan werken. 
Dankzij onderzoek weten we nu veel meer over kanker, en de preventie van kanker, dan een aantal jaren 
geleden. Maar er is nog veel dat nog ontdekt, verklaard en begrepen moet worden. De kennis uit de wetenschap-
pelijke wereld moet verder gedeeld worden met het publiek. Onze gezondheidsvoorlichting is daarbij essentieel. 
In dit laatste hoofdstuk leest u over onze plannen voor 2015 en onze begroting.

Voor de jaren 2014 tot en met 2016 is onze priori-
teit om de bewustzijn over de preventie van kanker in 
Nederland te vergroten. In 2015 staat de bewustwor-
dingscampagne Samen Kanker Voorkomen centraal. 
We bouwen onze bestaande voorlichtingsprogramma’s 
verder uit om een groter publiek te bereiken. Daarnaast 
zullen we nieuwe voorlichtingsprogramma’s ontwikkelen 
om nieuwe doelgroepen te bereiken met onze aanbeve-
lingen, tips en adviezen.

9.1.3 Fondsenwerving
Wij zullen ook in 2015 een verantwoord en kostenef-
ficiënt fondsenwervingsbeleid blijven volgen. We streven 
ernaar het aantal donateurs te vergroten. Daarnaast 
onderzoeken we nieuwe kanalen voor het werven van 
fondsen om onze inkomensstromen te vergroten en te 
verbreden om onze onderzoeks- en voorlichtingspro-
gramma’s te kunnen voortzetten. We gaan het belang 
van ons werk duidelijker en zichtbaarder maken zodat 
meer mensen beter kunnen zien en begrijpen waarom 
ons werk belangrijk is.

Sportieve evenementen worden steeds belangrijker voor 
de fondsenwerving van goede doelen. bovendien sluiten 
deze evenementen heel goed aan bij onze boodschap. 
lichaamsbeweging speelt namelijk een belangrijke rol 
in de preventie van kanker. In 2015 doen we weer mee 
aan de Dam tot Damloop. Tevens zijn we het officiële 
goede doel van de Marathon Rotterdam 2015 en gaan 
we ons richten op andere sportieve evenementen.

         2014    2015      2016
                  Werkelijk                    begroting                    begroting

                          EUR            EUR     EUR          EUR    eUR          eUR
      
Baten       
baten uit eigen
   fondsenwerving  6.358.908  7.759.294  8.316.364
Rentebaten en 
   baten uit beleggingen  -73.314  43.200  63.440 
      
Som der baten   6.285.594  7.802.494  8.379.804
       
       
Lasten       
besteed aan doelstellingen:       
• Wetenschappelijk onderzoek  1.815.625  2.098.823  2.787.906 
• Preventie en voorlichting  2.401.325  3.517.089  3.394.739 
       
   4.216.950  5.615.912  6.182.645
Werving baten       
Kosten eigen fondsenwerving  1.289.012  1.819.187  1.675.474 
Kosten beleggingen  -  -  -
       
   1.289.012  1.819.187  1.675.474
       
Beheer en administatie       
Kosten beheer en administratie   256.087  284.669  293.868
       
Som der lasten   5.762.049  7.719.768  8.151.987
       
Resultaat   523.545  82.726  227.817
       
Kengetallen       
besteed aan doelstellingen:   
  ten opzichte van baten   67,1%  72,0%  73,8%
  ten opzichte van lasten   73,2%  72,8%  75,8%
Kosten eigen fondsenwerving   20,3%  23,4%  20,2%
Kosten beheer en administratie   4,4%  3,7%  3,6%
       

9.2 Meerjarenbegroting 2015 - 2016
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