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JAARVERSLAG NKFD 2011

Stichting Nederlands KankerFonds voor Dieren, opgericht 4 april 2002, gevestigd te Terneuzen.

Doelstelling:
Het Nederlands KankerFonds voor Dieren heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van
wetenschappeJijk onderzoek, diagnostiek en behandeling van kanker bij gezelschapsdieren,
waaronder begrepen het paard, alsmede het stimuleren en ondersteunen van voorlichting en
wetenschappelijke bijeenkomsten op dlt gebied.

Organisatie:
Aile werkzaamheden voor de Stichting Nederlands KankerFonds voor Dieren worden door bestuur en
adviseurs volledig op vrijwillige basis verrichl.

Bestuu rssa menstelling:
Drs. J.P. de Vos (voorzitter)
Mevr. CPo Verniel (secretaris)
Mevr. A.M. Steinman-Blaauboer (penningmeester)

Mevr. J.G. van Zanden (bestuurslid)
Ir. F.J.M. Vermeulen (bestuursJid)
Drs. H.M.E.A. Pijls (bestuurslid)
Drs. M.M.J.M. Zandvliet (bestuurslid)
Mevr. W.K. Schipper-van Seters (bestuurslid)

Adviseurs:
Mr. M.J. Huisman (juridische zaken)
Dhr. F. Sluyters (veterinaire farmade)
Dhr. P. W. Steinman (interne zaken)
Dhr. H.H.A. Derksen (public relations)
Mevr. S. Kwekkeboom-Janse (public relations)

Wetenschappelijke adviescommissíe:

Dr. E. van Garderen (voorzitter)
Dr. E. ter Gast
Dr. J.M. Ensink
Prof. Dr. J.H.H. Thijssen
Dr. J. Mol
Prof. Dr. J.A. Schalken

Aigemeen:
Het bestuur vergadert in het verslagjaar acht maa!. Twee maal komt het bestuur bijeen in de Biltsche
Hoek te de Bilt, zes maal wordt via een Skype verbinding vergaderd. Eenmaal komt het bestuur in
Goes bijeen vOar een brainstormsessie.
Met de leden van de Wetenschappelijke Advies Commissie vindt regelmatig overleg per e-mail
plaats.

Gedurende het verslagjaar wordt het beheer van DOle database verzorgd door het ADZ Vlissingen.
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe vormgeving van onze website door Visiecom te Goes.

In het verslagjaar ontwikkelt het NKFD een nieuwe folder welke met een begeleidend schrijven wordt
toegestuurd aan aile Nederlandse dierenartspraktijken.

Fondsenwerving:
Gedurende het verslagjaar zijn er 74 collectebussen voor het NKFD uitgeplaatst in
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dierenartsenpraktijken, dierenspeciaalzaken, enzovoorl. Tijdens activiteiten waar het NKFD met de
informatiestand aanwezig is staat er eveneens een collectebus in de stand.

Het aantal donateurs van het NKFD groeit gestaag. Aanmeldingen komen binnen via de aan onze
folder gehechte antwoordkaart en de website. In het verslagjaar ontvangt het NKFD regelmatig
incidentele giften (al dan niet bestemd voor een specifiek project), bijvoorbeeld naar aanleiding van
het overlijden van een huisdier of een jubileum. Wij ontvangen een aantal keren de opbrengst van
een behendigheidswedstrijd, sponsortocht, lentefair etc. welke soms bestemd is voor een specifiek
project.

In 2011 ontvangen wij de via een sponsorcontract overeengekomen bijdrage van € O,SO per

tumorbiopt van de GO Deventer.

Van Welzo Media ontvangen wij in 2011 ons percentage van de royalty's over de verkoop van het
boekje Gezelschapsdieren Leven met Kanker.

Vobra Special Petfoods BV sponsort onder hun merknaam Sanimed de druk van de handouts voor
het gastcollege Utrecht en Merelbeke en de verzendkosten van de mailing met onze nieuwe folder
naar de Nederlandse dierenartsen.

Het NKFD is begunstigde van de VriendenLoterij. In het verslagjaar ontvangen wij vier maal de
kwartaalafdracht.

Op diverse locaties worden kleine gebruikte spulletjes verkocht ten bate van het NKFD. De gebruikte
goederen verkrijgen wij om niet zodat de gehele opbrengst ten goede komt aan het NKFD. Gezien de
hoeveelheid aangeboden goederen verkopen bestuursleden en vrijwilligers in het verslagjaar oak
een aantal keren de tweedehands spullen op jaarmarkten en dergelijke in Noord- en Zuid-Holland en
in Zeeland. In 2011 worden ook een aantal tweedehands artikelen voor het NKFD verkocht via
Venduehuis de Jager te Goes.

Met de aan de folder gehechte antwoordkaart kunnen geïnteresseerden via een automatische
incasso het boekje Gezelschapsdieren Leven met Kanker bestellen. Het boekje in eveneens te
bestellen via onze website en is te koop tijdens activiteiten waar wij met onze informatiestand
aanwezig zijn. Incidenteel wordt een boekje besteld/verkocht.

In het verslagjaar worden ook een aantal stickers met het NKFD logo besteld en verkocht via de
website of in de informatiestand á € 1,-- per stuk. Nieuwe donateurs ontvangen één sticker bij wijze
van welkomstgeschenkje.

Bij de nieuwsbrief verzendt het NKFD aan de donateurs en aile dierenartsenpraktijken een mailing
betreffende het project preventie en vroegdetectie mondholtetumoren bij hond en kat met een
aangehechte acceptgiro voor een projectdonatie. Wij ontvangen in het verslagjaar In totaal € 2.990,--
voor dit project.

In 2011 worden in diverse dierenartspraktijken en bedrijven gebruikte inktcartridges en mobiele
telefoons ingezameld ten bate van het NKFD. Inzamelbedrijf Eeko (onderdeel van Van Klaveren ccq
verzorgt de distributie van ¡nzame/materiaai en het ophalen van ingezamelde inktcartridges en
mobiele telefoons. De opbrengst van deze gestaag groeiende actie ontvangt het NKFD rechtstreeks
van Eeko.

In 2011 benadert het NKFD het Nederlandse notariaat middels een brief en een tiental bijgesloten
boekenleggers. Op de ene zijde van de boekenlegger staat informatie over het NKFD, de andere zijde
is voorzien van actuele informatie over het schenkingsrecht. Het NKFD hoopt zo haar bekendheid bij
de Nederlandse notarissen te vergroten wat mogelljk resulteert in de ontvangst van een legaat of
erfenis op de lange termijn. In het verslagjaar wordt besloten dat deze actie in 20ll een vervolg zal
krijgen.
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Het NKFD biedt gedurende het verslagjaar het boek Atlas of Small Anima! Wound Management and
Reconstructive Surgery gesigneerd door auteur Prof. Dr. Michael Pavletic, met korting aan de
Nederlandse en Belgische dierenartsen te koop aan. Het betreft hier de restant voorraad van 70
exemplaren. De inkomsten die het NKFD hiermee genereert komen ten goede aan de excretiestudie
oncolytica.

Projecten:

Wetenschappelijk onderzoek:

In het verslagjaar wordt door gebrek aan gekwalificeerde inzendingen besloten om geen NKFD-
Award 2010 uit te rei ken.

Gedurende 2011 wordt de Excretiestudie Oncolytica welke door onderzoekster Tine Janssens onder
supervisie van projectlelder Prof. W. Beijnen voortgezel. Vervolgpublicaties in diverse
wetenschappelijke tijdschriften vinden plaats. In het verslagjaar draagt het NKFD € 38.750,-- bij aan
dit onderzoek.

Het NKFD ondersteunt het eerste deel van het vervolgonderzoek Maagtumoren Belgische
Herdershond Langhaar tot een bedrag van maximaa! € 7.200,-.. In het verslagjaar ontvangen wij een
update van onderzoeksleider Paul Mandigers over het verloop van dit onderzoek. De eerder
gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.

Het NKFD bes!uit mede gezien het positieve advies van de Wetenschappe!ijke Advies Raad de
aanvraag projectsteun voor een onderzoek naar schildklierkanker bij hand en te ondersteunen met
een bijdrage van € 600,-- per aan het onderzoek deelnemende hond tot een maximum van 24
honden. Dit geldt eveneens voor een onderzoek naar tumoren bij paarden waarvoor het NKFD een
aanvraag projectsteun van maximaal € 7.141,-- honoreert.

Voorlichting en wetenschap:

Dierenartsen:
Op 13 en 14 februari 2011 vindt in het Kontakt der Kontinenten in Soesterberg het ONCOlogisch
Treffen 2011 plaats. Het NKFD financiert 7 congresplaatsen voor studenten van de Faculteit
Diergeneeskunde in Utrecht. Dankzij diverse bedrijfssponsors kunnen nog een tiental studenten
deelnemen aan dit congres. Uit de door het secreta ria at ontvangen aanmeldingen loot notaris Poppe
uit Terneuzen in januari de winnaars. In het verslagjaar besluit het bestuur van het NKFD omin 2012
5 studenten van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht en 2 van de Faculteit Diergeneeskunde
Gent/Merelbeke te laten deelnemen aan het ONCOlogisch Treffen 2012.

Op 11 februari 2011 biedt het NKFD de laatstejaars studenten van de Faculteit Diergeneeskunde
Utrecht en op 14 februari 2011 de studenten van de !aatste proef van de Faculteit Diergeneeskunde
Gent/Merelbeke een gastcollege aan. In Utrecht krijgen ongeveer ioa en in Gent/Merelbeke
p!usminus iSO studenten les van Dr. Rebecca Kirby uit Wisconsin. Het NKFD voorziet aile studenten
van een in stevige kaft gevatte hand-out van dit college. Van Dr. Kirby verkrijgt het NKFD

toestemming deze samenvatting te publiceren op haar website. Gedurende het verslagjaar treft het
NKFD voorbereidingen om in 2012 de studenten van beide universiteiten wederom een gastcollege
aan te bieden.

De nieuwe folder van het NKFD wordt met een begeleidend schrijven toegezonden naar aile
dierenartspraktijken in Nederland. De folder en een baliedisplay zijn telefonisch te bestellen of via
het bestelformulier op onze website.
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In mei 2011 verschijnt de zesde nieuwsbrief van het NKFD vergezeld van een mailing met een
verzoek om een bijdrage voor het project preventie en vroegdetectie van mondholtetumoren bij
hond en kat. Aile dierenartspraktijken ontvangen deze nieuwsbrief en mailing.

Vee i informatie over het NKFD is te vinden op onze website. Regelmatig maken dierenartsen gebruik
van de mogelijkheid om folders, Inzamelmateriaal voor cartridges, etc. te bestellen via het
bestelformulier op onze site.

Diereigenaren:
De NKFD-folder wordt regelmatig via de website aangevraagd en toegezonden. Ook is de folder bij
vee i dierenartspraktijken, dierenspeciaalzaken etc. verkrijgbaar.

In mei 2011 verschijnt de zesde nieuwsbriefvan het NKFD. Aile donateurs krijgen deze toegestuurd.
Via de website is de nieuwsbrief digitaal of in gedrukte vorm aan te vragen. Hiervan wordt regelmatig
gebruik gemaakl. De nieuwsbrief gaat vergezeld van een mailing met aangehechte acceptgiro waarin
wordt verzocht om een bijdrage voor het project preventie en vroegdetectie mondholtetumoren bij
hond en kat. In het verslagjaar treft het bestuur voorbereidingen voor de uitgave van de volgende
nieuwsbrief.

De informatie en verkoopstand van het NKFD is op 3 mei aanwezig op de rommelmarkt in Anna
Paulowna, op 14 en 15 mei op de Dogshow Goes, op 19 juni tijdens de jaarmarkt 's-Heerenhoek, op
21 augustus tijdens de jaarmarkt Wieringerwaard, op 9 juli bij de opening van Sterkliniek Stroowaert
in Oud-Beijerland, op 3 september tijdens de Dag van het Platteland in 's-Heerenhoek, op 18
september tijdens de Felikat show in Schiedam en op 5 en 6 november bij het Symposium Paard van
de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht.

Vee I informatie over het NKFD is te vinden op onze website. Regelmatig wordt informatiemateriaal
aangevraagd of een sticker of boekje besteid.

Begroting 2012:

De begroting 2012 wordt besproken en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 1 december
2011. Details van deze begroting staan de in de Jaarrekening onder Toelichting Begroting 2012.

Ovezande, 29 januari 2012.

Drs. J.P. de Vos (voorzitter) Mevr. c.P. Verniel (secretaris)
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Bijlage 1: Balans 2011

31-12-2011 31.12-2010

ACTIVA

Vaste Activa

Auto Excreliestudie 4.124,81 5.751,81

Voorraden

Boeken e.d. 5.074,02

Vogelhuisjes 250,32

Vorderinqen

Te ontvangen rente 1.520,55 1.435,80

Vooruitbetaalde kosten 2012 323,00

Deposito MKB brandslofpas 200,00 200,00

Te factureren kosten Excretiestudie 657,25 615,41

Debiteuren 1259,78 1.032,50

Te ontvangen dona lies collectebussen 508,68 11.308,52

Te ontvangen BTW 1.812,00
6.281,26 14.592,23

Liquide midde/en

Rabobank 31.15.21.711 516,53 5.533,45

Rabobank 10.18.625.747 57118,87 11.806,13

ING 960819 632,51 4.216,20

ASN Bank 821956574 47.089,90 40.266,84

105357,81 61.822,62

Totaal 116.014,20 87240,68

PASSIVA

ReseNes en fondsen

. reserves
. Overige reserves 49.269,06 41.337,07

49.269,06 41.337,07

- fondsen

. Bestemmingsfond(sen) 26.985,94 37.676,22

26.985,94 37.676,22

Kort/opende schulden

Bankkosten 137,97 213,18

Accountantskosten 450,00 425,00

Te bela len BTW 2.058,00

Crediteuren 39.171,23 5.531,21

NKFDAward

IISchlppMa

39759,20 8.227,39

Totaal 116.014,20 87.240,68
Att~unia'ii fiica!ltt JUfistiin

Verlies
Document waarop onz erklarlng d.d,
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Bijlage 2: Staat van baten en lasten 2011

Aclueel 2011 Begroling 2011 Aclueel 2010

Baten:

Baten eigen fondsenwerving 47.751,41 45.500,00 76.834,47

Baten uit aelies derden 9.777,43 6.000,00 5.077,71

Baten uit be/eggingen 1.046,12 513,31

Overige baten 404,30 147,88

Som der baten 58.979,26 51.500,00 82.573,37

Lasten:
Besteed aan doelstellingen

Wetensehappelijk onderzoek 41.034,24 72450,00 52.684,11

Voorliehling en Wetenseh. bijeenkomsten 8.804,00 11.000,00 18.857,71

49.838,24 83.450,00 71.541,82

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 3.271,60 7.650,00 2.202,72

VoorlichtinglWerving baten 6.095,71 3.280,00 3.231,22

Beheer en administralie

Kosten beheer en administratie 2.531,99 4.200,00 2.362,79

Som der lasten 61.737,54 98.580,00 79.338,55

Resullaat 2.758,28. 47.080,00- 3.234,82

Resultaatbestemming

T oevoeging I ontlrekkin9 aan:

Overige reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds

7.932,00 2.762,63

10.690,28.
2.758,28.

472,19
3.234,82

Bth'__
AcclIunianl3 Fiscalis n Jurislen

Document waarop onz erklarlng d.d.
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Bijlage 3. : Toelichting lastenverdeling 2011

Specificatie en verdeling koslen naar beslemming

Beslemming Doelstelling
Werving 8eheer en

Tolaal2011
Begrating

Totaal2010
baten administratis 2011

. Behande
Voorlichling Eigen

Lasten Wetenschap. Diagno r en Welensch. fondsen-

Onderzoek 'k ingvan.. k wervingSI18 K k biJeen omsten
an sr

Subsidies en bijdragen 41.034,24 8.804.00 49.838,24 83450,00 71.541,82

Publicileil en communicatie 3.746,50 2.349,21 3.271.60 9.367,31 10.930,00 5.433,94

Kantoor - en algemene kosten 1.682,90 361.07 488,02 2.531.99 4.200,00 2.362.79

Afschrijving en rente

Totaal 46.463,64 11.514,28 3.271.60 488,02 61.737.54 98.580.00 79.338.55

llBohI__
AccounUnll FiielJl,i JurllUn

Document waarop onze erklarlng d.d.
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Eigen vermogen

Vrij besleedbaar

Bestemmingsfondsen

Totaal eigen vermogen

Bestemmingsfondsen

Excreliestudie oncolytica

Onderzoek Maagkanker

T umoren Paard

Vroegdeteclie Mondholletumoren

EIGEN VERMOGEN 2011

Sardo Toevoeging Bestedingen Vrijval Totaal Saldo

01-01-2011 2011 31-12-2011

41.337,07 40.310,21 32.378,21- - 7.932,00 49.269,07

37.676,22 18.669,05 29.359,33- - 10.690,28- 26.985,94

79.013,29 58.979,26 61.737,54- - 2.758,28- 76.255,01

18.849,33 10.510,00 29.359,33- 18.849,33- -

11.548,03 4.794,05 - 4.794,05 16.342,08

130,60 375,00 375,00 505,60

7.148,26 2990,00 - 2.990,00 10.138,26

37.676,22 18669,05 29.359,33- - 10.690,28- 26.985,94

ftlSch'W-
Accounianis fiscal;S1an urlslan

Document waarop onze v klarlng d.d.
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2011

ALGEMEEN
De jaarrekening 2011 is opgesleld conform de Richtlijn "verslaglegging fondsenwervende Instellingen Richtlijn
650 modellen 1, 2 en 3".

Bedrijfsactiviteiten
De slichting is opgerichl in T erneuzen op 4 april 2002 en heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van
wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling van kanker bij gezelschapsdieren waaronder begrepen
het paard, alsmede het stimuleren en ondersleunen van voorlichting en wetenschappelijke bijeenkomslen op dit
gebied.

Grondslagen voar de waardering van active en passiva
Algemeen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondsfag is
vermeld.

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nadig onder aftrek van een voorziening voor
mogelijk oninbare posten.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten
De in de staat van baten en Jasten begrepen baten zijn in het boekjaar ontvangen dona ties en overige baten.

Ovarige bedrijfskosten
De bedrijfskosten zijn berekend op basis van historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarop ze
betrekking hebben, tenzij anders vermeld. Voor fisico's en verplichtingen, die inherent zijn aan het
bedrijfsgebeuren, worden voorzieningen getroffen.

Scm der financiële baten en lasten

Naast de toerekening van rentebaten en -Iasten aan het jaar waarop ze betrekking hebben, worden kosten
opgenomen samenhangend met de beschikking over vreemd vermogen en het gebruik van het bankverkeer.

Verdeelsleutel Administratie en Beheer
Kosten voor Administratie en Beheer zijn uitgaven van de eigen organisatie veer beheer en uitvoering. Dit soort

uitgaven is in het algemeen niet altijd toe te kennen aan een specifieke doelstelling en/of de fondsenwerving en
vindt, waar dit niet mogelijk is, plaats door middel van een verdeelsleutel.

lI&Ohl'-
Accounisnu Fiicellus Juilusn

Document waarop onze erklarlng d.d.
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TOELICHTING OP DE BALANS 2011

Liguide middelen
Het eigen vermogen staat voor het grootste gedeelte op een spaarrekening.

Eigen Vermogen
Zie voor het verloopoverzicht de bijlage Eigen Vermogen.

Vrij besteedbaar
Het vrij besteedbaar eigen vermogen is in 2011 door toevoegingen van € 40.31 0 en bestedingen van € 32.378
toegenomen met € 7.932.

Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds op de balans per 1 januari 2011 bedroeg € 37.676 en bedraagt op 31 december 2011
€ 26.986. Een afname van € 10.690.

Het bedrag van € 18.849 bestemt voor de Excretiestudie Oncolytica is in 2011 toegenomen met
€ 10.510. Het totale bedrag is in 2011 uitgekeerd.
Voor onderzoek Maagkanker is in 2011 € 4.794 ontvangen en toegevoegd aan de balans van € 11.548 .
Het bedrag van € 131 voor Tumoren Paard is aangevuld met € 375.
In 2011 Is een aanvulling ontvangen van € 2.990 bestemd voor het project Vroegdetectie en Preventie
Mondholtetumoren.

Bestemmingsreserve
In 2011 is door het bestuur geen bestemmingsreserve bepaald.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011

Baten
De inkomsten uit fondsenwerving en het aandeel uit acties van derden is € 58.979 en dat is € 7.479 hoger dan de
begroting voor 2011. De belangrijkste verschillen zijn:
Balan eiqen fondsenwervinq:

Opbrengsten van de collectebussen € 1.669 hoger, Donaties en giften € 9.641 hoger, Sponsoring € 5.653
minder, Verkoop boeken € 3.405 mlnder
Saten uit acUes derden, o.a. door een extra be/actie Sponsorloterij € 3.777 hoger
Overig: € 1.450

Lasten
Besteed aan doelstellingen

Wetenschappeliik onderzoek
De begroting voor Wetenschappelijk onderzoek voor 2011 was € 72.450. Totaal werd € 41.034 besteed.
Voor de Excretiestudie Oncolytica Is een ondersteuning van € 38.750 verstrekt. Dit bedrag is geiijk aan de
begroting. De kosten/afschrijving voor de auto benodigd voor de Excretiestudie zijn € 2.284.
De overige projecten betreffende Wetenschappelijk onderzoek zullen in 2012 uitgkeerd worden.
Voorlichtina en Wetenschappelijke biieenkomsten
De ultgaven aan voorlichting en wetenschappelijke bijeenkomsten bedragen in 2011 € 8.804 (begroting
€ 11.000).

Kosten lezingen GenUUtrecht zijn € 2.454 (begroting € 2.000)
Het beschikbaar stellen van congresplaatsen aan studenten van de Faculteit van Diergeneeskunde voor het
ONCOlogisch Treffen was € 1.680 (begroting € 2.000)
Voorlichting Mondholtetumoren aan diereneigenaren wordt in 2012 uitgevoerd (begroting € 3.500).
Kosten voorlichting en Website € 4.670 (begroting € 3.500)

Overige Lasten

De totale overige kosten in 2011 zijn € 11.899 en de begroting was € 15.130. De uitgaven zijn € 3.231 minder.

Waar verdeling van deze kosten aan de bestedingen van toepassing is wordt de sleutel Wetenschappelijk
onderzoek 67%, Voorlichting en Wetenschappelijke bijeenkomsten 14% en overige kosten 19% gebruikt.

Wervina baten
De uitgaven aan wervingskosten in 2011 zijn € 9.367. De begroting was € 10.930. Een verschil van € 1.563.
Het grootste verschil is minder kosten vrijwilligers. II

Seheer en Administratie
De kosten van Beheer en Admlnistratie zijn € 2.532 wat € 1.668 minder is dan de begroting (€ 4.200). ¡ lIcl"ppo~

Accounl8nlJ fi1C811~1 ~urjiien
Document waarop onze erklarJng d.d.
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TOELICHTING OP DE BEGROTING 2012

Fondsenwerving
De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn € 46.000.
Dit is € 500 meer dan de begroting van 2011.
Deze toename wordt gerealiseerd door een toe name in de ontvangst van dona ties en giften.
Oak in 2012 zullen wij diverse activiteiten ondernemen om de groei van het aantal donateurs te bevorderen en
trachten bijdragen te ontvangen voor lopende en/of toekomstige projecten.
Het aandeel in acties van derden in de begroting van 2012 is €g.OOO (was € 6.000 in 2011)

Bestedingen
De bestedingen in de begroting zijn gebaseerd op de Doelstelling portfolio.

Wetenschappeli;k onderzoek
Voor wetenschappelijk onderzoek is de begroting € 58.146 opgenomen.
Voor ondersteuning van de Excretiestudie oncolytica is € 22.605 beschikbaar.

Vaor ondersteuning van het onderzoek naar maagkanker bij Belgische herdershonden is € 12.200 opgenomen.
Deze projecten zijn in 2011 nog niet voltooid en zullen in 2012 worden afgesJoten.
Voer ondersteuning van een vervolgonderzoek Tumoren Paard is € 7.141 toegezegd.
Via de WAC kan € 5.000 worden toegewezen voor wetenschappelijk onderzoek .
Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek Schildklierkanker bij honden is € 7.200 gereserveerd.
Overige projecten zij:
N.K.F.D. Award € 2.500
Onkosten Auto Excretiestudie € 1.500

Voorlichtinq en Wetenschapoelijke biieenkomsten
Voor voorlichting en wetenschappelijk onderzoek is de begroting € 28.500.
Voorlichting en vroegdetectie aan diereigenaren inzake Mondholtetumoren € 20.000.
GastcoJleges voar medische studenten Faculteit Oiergeneeskunde, Gent en Utrecht € 2.500.
Oak in 2011 worden congresplaatsen beschikbaar gesteld aan de studenten van de Faculteit Diergeneeskunde
voor deelname aan het ONCOlogisch Treffen € 3.000.
Uitbreiding van de Website met meer voorlichting € 3.000.

U itvoeringskosten

Waar verdeling van de uitvoeringskosten van toepassing is wordt de sleutel Wetenschappelijk Onderzoek 59%,
Voorlichting en Wetenschappelijke bijeenkomsten 29% en uitvoeringskosten 12% gebruikt.
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Aan:
Slichting Nederlands KankerFonds voor Dieren
Kraaijertsedijk 12

4441 TR OVEZANDE

BEOORDELlNGSVERKLARING

Verklaring betreffende de jaarrekening

Opdracht
Wij hebben de in dit verslag op bladzijde 6 tot en met 11 opgenomen jaarrekening 2011 van de
Stichting Nederlands KankerFonds voor Dieren te Terneuzen beoordeeld. De jaarrekening is
opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze
verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
Standaard 2400 "Opdrachten tot het beoordelen van financiele overzichten". De in dit kader
uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij
functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiele
gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in
een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van
zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Nederlands KankerFonds voor Dieren per 31 december 2011 en van het
resultaat over 2011 in overeenslemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Alkmaar, 30 juli 2012
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