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Jaarverslag 2010

Nederlands KankerFonds voor

Dieren



JAARVERSLAG NKFD 2010

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
wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling van kanker bij gezelschapsdieren,
waaronder begrepen het paard, alsmede het stimuleren en ondersteunen van voortichting en
wetenschappelijke bijeenkomsten op dit gebied.

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

Bestu u rssamenstell ing:

Drs. J.P. de Vos (voorzitler)
Mevr. C.P. Verniel (secretaris)
Mevr. A.M. Steinman-Blaauboer (penningmeester)
Mevr. J.G. van Zanden (bestuurslid)
lr. F.J.M. Vermeulen (bestuurslid)
Drs. H.M.E.A. Pijls (bestuurslid)
Drs. M.M.J.M. Zandvliet (bestuurslid)

Tussentijds benoemd:
30 september 201 0 Mevr. W.K. Schipper-van Seters (bestuurslid)

Adviseurs:
Mr. M.J. Huisman (juridische zaken)
Dhr. F. Sluyters (veterinaire farmacie)
Dhr. T. Ultee (veterinaire farmacie)
Dhr. P.W. Steinman (interne zaken)
Dhr. G.HA Derksen (public relations)
Mevr. S. Kwekkeboom-Janse (public relations)

Wetenschappelijke Advies Commissie:
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 negen maal. Vier maal komt het bestuur bijeen in de Biltsche
Hoek te de Bilt, vijf maal wordt via een Skype verbinding vergaderd.
Voorts vinden onder leiding van Scartett Kwekkeboom-Janse drie bijeenkomsten plaats waarin het
bestuur spreekt over de ontwikkeling van een PR-plan voor het NKFD, telkens in Hotel van der Valk te
Goes.

Met de leden van de Wetenschappelijke Advies Commissie vindt regelmatig overleg per e-mail plaats.
De bestuursvergadering van 4 maart 2010 wordt gedeeltelijk bijgewoond door de voorzitter van de
WAC, dr. E. van Garderen.

Op 23 oktober 201 0 neemt het bestuur met ontroering kennis van het overlijden van haar adviseur de
heer T. Ultee. Het NKFD wordt tijdens zijn uitvaart vertegenwoordigd door de heer F. Sluyters.

Gedurende het verslagjaar wordt het beheer van onze database verzorgd door het ADZ Vlissingen.
Het beheer van de website is in handen van Webtotaal Zeeland.

Onder leiding van Scartetl Kwekkeboom-Janse wordt gewerkt aan het NKFD public relations plan.
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Fondsenwerving:
Gedurende het verslagjaar zijn er 65 collectebussen voor het NKFD uitgeplaatst in
dierenartsenpraktijken, dierenspeciaalzaken, trimsalons, enzovoort. 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 de folder
gehechte antwoordkaart, de website en via het 0900 nummer uit de televisiespot. In het verslagjaar
ontvangt het NKFD regelmatig incidentele giften (al dan niet bestemd voor een specifiek project),
bijvoorbeeld naar aanleiding van het overtijden van een huisdier, een privé- of bedrijfsjubileum. Wij

ontvangen een aantal keren de opbrengst van een behendigheidswedstrijd, kenneldag, gletsjertocht
etc. welke soms bestemd is voor een specifiek project.

In 2010 ontvangen wij de via een sponsorcontract overeengekomen bijdrage van € 0,50 per
tumorbiopt van de GD Deventer.

Van Welzo Media ontvangen wij in 2010 ons percentage van de royalty's over de verkoop van het
boekje Gezelschapsdieren Leven met Kanker.

Het NKFD is begunstigde van de Sponsor Bingo Loterij. In het verslagjaar ontvangen wij vier maal de
kwartaalafdracht. Het NKFD houdt in november een door de Sponsor Bingo Loterij georganiseerde
belactie op locatie om het aantal voor het NKFD meespelende loten te verhogen. Ruim 70 loten
worden tijdens deze actle verkocht; hiervoor zal het NKFD een bonus van € 250,-- ontvangen.

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 vrijwiliigers in het verslagjaar ook een
aantal keren de tweedehands spulletjes op jaarmarkten en dergelijke in Zuid-Holland en Zeeland.
In 2010 worden ook een aantal tweedehands artikelen voor het NKFD verkocht via Venduhuis 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 is eveneens te bestellen via
onze website en is te koop tijdens activiteiten waar wij met onze Informatiestand aanwezig zijn.
Regelmatig 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 gratis bij
wijze van welkomstgeschenkje.

Bij de nieuwsbrief verzendt het NKFD aan de donateurs en aile dierenartspraktijken een mailing
betreffende het vervolgonderzoek maagtumoren bij de Belgische Herdershond Langhaar met een
aangehechte acceptgiro voor een projectdonatie. Wij ontvangen in het verslagjaar in totaal
€ 10.430,48 voor dit project.

In het verslagjaar wordt de NKFD televisiespot tegen een gereduceerd tarief als zogenaamde stopper
bij een aantal regionale omroepen uitgezonden. In de spot wordt de kijker voorgelicht over het
voorkomen van kanker bij gezelschapsdieren en de mogelijke behandeling van deze ziekte waarvoor
nog veel wetenschappelijk onderzoek nodig is. Via een 0900 nummer kunnen kijkers zich aanmelden
als donateur. De inbound van de televisiespot wordt voor het NKFD afgewikkeld door Annie Connect.

In 2010 worden in diverse dierenartsenpraktijken en bedrijven gebruikte inktcartridges en mobiele
telefoons ingezameld ten bate van het NKFD. Inzamelbedrtjf Eeko (onderdeel van van Klaveren CCC)

verzorgt de distributie van inzamelmateriaal en het afhalen van ingezamelde inktcartridges en mobiele
telefoons. De opbrengst van deze actie ontvangt het NKFD rechtstreeks van Eeko.

Het NKFD biedt gedurende het verslagjaar het boek "Atlas of Small Animal Wound Management and
Reconstructive Surgery" gesigneerd door auteur Prof. Michael Pavletic, met korting aan de
Nederlandse en Belgische dierenartsen te koop aan. De inkomsten die het NKFD hieruit genereert

komen ten goede aan de Excretiestudie Oncolytica.
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Projecten:

Wetenschappelijk onderzoek:

Op 6 februari 2010 wordt door NKFD-voorzitler Johan de Vos tijdens het ONCOlogisch Treffen 2010
de NKFD-Award Basic Science 2009 uitgereikt aan Sarah van Rijn en de NKFD-Award Clinical
Science 2009 aan Lona van der Duijn Schouten. Middels een persbericht is ruchtbaarheid gegeven
aan deze gebeurtenis. Gedurende het verslagjaar besluit het bestuur van het NKFD om gezien de
inzending van slechts één scriptie ter mededinging naar de NKFD-Awards 2010 deze dit jaar niet uit te
reiken.

Gedurende het verslagjaar wordt de Excretiestudie Oncolytica welke door onderzoekster Tine
Janssens onder supervisie van onderzoeksleider Prof. W. Beijnen voortgezet. Eerste publicaties in
wetenschappelijke tijdschriften vinden plaats.

Het NKFD zegt toe het eerste deel van het vervolgonderzoek Maagtumoren Belgische Herdershond
Langhaar te willen financieren. Gedurende het verslagjaar wordt door de onderzoeksgroep een begin
gemaakt met dit vervolgonderzoek. Middels onze jaarlijkse mailing aan dierenartsen en donateurs
wordt om een extra bijdrage gevraagd voor dit onderzoek. Ook vanuit de rasverenigingen worden
activiteiten ontplooid om extra inkomsten voor dit onderzoek te genereren.

Het NKFD besluit mede gezien het advies van de Wetenschappelijk Advies Commissie de aanvraag
projectsteun voor een onderzoek om te komen tot een adequatere behandeling van penistumoren bij

paarden te honoreren tot een maximum bedrag van € 5.000,-- en een aanvraag projectsteun voor een
onderzoek naar mamma-carcinoom bij honden te honoreren met het gevraagde bed 

rag van € 9.975,--

Voorlichting en wetenschap:

Dierenartsen:

Op 6 en 7 februari 2010 vindt in het Kontakt der Kontinenten in Soesterberg het ONCOlogisch Treffen
2010 plaats. Het NKFD financiert 7 congresplaatsen voor studenten van de Faculteit
Diergeneeskunde in Utrecht. Dankzij diverse bedrijfssponsors kunnen in totaal 25 Nederlandse
studenten deelnemen aan dit congres. Utt de door het secretariaat ontvangen aanmeldingen loot
notaris Poppe uit Terneuzen in januari de winnaars. In het verslagjaar besluit het bestuur van het
NKFD om in 2011 7 studenten van de Facullett Diergeneeskunde Utrecht te laten deelnemen aan het
ONCOlogisch Treffen 2011.

Op 5 februari 2010 biedt het NKFD de laatstejaars studenten van de Faculteit Diergeneeskunde
Utrecht en op 8 februari de studenten van de laatste proef van de Faculteit Diergeneeskunde
GentiMerelbeke een gastcollege aan. In Utrecht krijgen ongeveer 50 en in GentiMerelbeke plusminus
100 studenten college van achtereenvolgens Dr. B. Kttchel, Dr. B. Kaser-Hotz en Prof. M. Pavletic.
Het NKFD voorziet aile studenten van een in stevige kaft gevatle hand-out van deze lezingen.
Gedurende het verslagjaar treft het NKFD voorbereidingen om in 2011 de studenten van beide
universiteiten wederom een gastcollege aan te bieden.

In het verslagjaar organiseert het NKFD samen met partners GD Deventer, Groep Veterinaire
Tandheelkunde en Virbac, een serie nascholingsbijeenkomsten voor de dierenartsen over preventie
en vroegdetectie van mondholtetumoren. Sprekers zijn Prof. Dr. Frank Verstraete en Dr. Nadine
Meertens. Er is een lezing op 13 december 201 0 in Wolvega, op 14 december 201 0 in Hengelo, op 15
december 2010 in Nootdorp, op 16 december 2010 in Utrecht en op 20 december 2010 in Leende.
In totaal bezoeken ruim 300 dierenartsen, residents en studenten diergeneeskunde deze lezingen.
Aile deelnemers ontvangen een zeer gedetailleerde hand-out.

De folder Kanker bij Dieren de Baas en de bijbehorende balie display worden regelmatig besteld door
dierenartspraktijken. Dit gebeurt zowel telefonisch als via het bestelformulier op de website. Ook in
2010 vindt de verspreiding van de folder naar de dierenartsen voor een groot deel plaats door de
chauffeurs van Stichting Huisdiercrematorium Nederland.
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In mei 2010 verschijnt de vijfde nieuwsbrief van het NKFD en de mailing met een verzoek om een
bijdrage voor het onderzoek Maagtumoren Belgische Herdershond Langhaar. Aile dierenartspraktijken
ontvangen deze nieuwsbrief en mailing.

Veel informatie over het NKFD is te vinden op onze website. Regelmatig maken dierenartsen gebruik
van de mogelijkheid folders, een collectebus, etc. te bestellen via het bestelformulier op onze site.

Diereigenaren:

De folder Kanker Bij Dieren de Baas wordt regeimatig via de website aangevraagd en toegezonden.
Ook is deze folder bij steeds meer dierenspeciaalzaken, trimsalons etc. verkrijgbaar.

In mei 2010 verschijnt de vijfde nieuwsbrief van 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 gemaakt. In het verslagjaar treft het bestuur voorbereidingen voor de uitgave van de volgende
nieuwsbrief.

Het bestuur van het NKFD treft gedurende het verslagjaar voorbereidingen voor een vervolg van het
project preventie en vroegdetectie mondholtetumoren voor de diereigenaren. Een eerste aanzet is
een artikel dat verschijnt in het tijdschrift van de Britse Korthaarclub (Mundi kat). De publicatie heeft tot
gevolg dat deze rasvereniging gedurende het verslag jaar actie voert om geld in te zamelen voor dit
project.

De informalie- en verkoopstand van het NKFD is op 28 maart aanwezig op de door Felikat
georganiseerde katlententoonsteliing in Spijkenisse, op 17 en 18 april op de Dogshow Goes, op 12
juni tijdens de jaarmarkt in Rozenburg, op 13 juni tijdens de jaarmarkt in 's-Heerenhoek, op 26 juni bij
de Rhoonse Dierendag, op 28 juli tijdens de zomermarkt in Rockanje en op 11 december bij de open
dag van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren in Utrecht.

Op 10 april organiseert Dierenziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen een Lentefair, de opbrengst van deze
dag wordt geschonken aan het NKFD, bestemd voor de excretiestudie oncolytica.

Veel informalie over het NKFD is te vinden op onze website. Regelmatig wordt informatiemateriaal
aangevraagd of een sticker of boekje besteld.

Begroting 2011:

De begroting 2011 heeft als basis het strategisch plan 2010 - 2012. De begroting 2011 wordt
besproken en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 2 december 201 O.
Details van deze begroting staan in de Jaarrekening onder Toelichting Begroting 2011.

Ovezande, 30 januari 2011.

.-.;.......

)
,//

Mevr. C.P. Verniel (secretaris)Drs. J.P. de Vos (voorzitter)

'--.. ~Ql

~...........z.-_...//./// /.-/
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Bijlage 1: Balans

31-12-2010 31-12-2009

ACTIVA

Vaste Aetiva

Auto Exereliestudie 5.751,81 7.378,81

Voorraden

Boeken e.d. 5.074,02

Vorrlerinqen

Debiteuren 1.313,00

Te ontvangen B1W 3.615,00

Te ontvangen rente 1.435,80 2.048,61

Te ontvangen donaties 11.308,52 1.304,41

T e ontvangen gelden 1.032,50

T e faetureren koslen 615,41 222,36

Deposito MKB brandstofpas 200,00 200,00

14.592,23 8.703,38

Liquide middefen

Rabobank 31.15.21.711 5.533,45 2.447,94

Rabobank 10.18.625.747 11.806,13 82.999,36

ING 960819 4.216,20 1.567,28

ASN Bank 82.19.56.574 40.266,84 14.000,00

61.822,62 101.014,58

Totaal 87.240,68 117.096,77

PASS IVA 

Reserves en fondsen

- reserves
. Overige reserves 41.337,07 38.574,44

41.337,07 38.574,44

- fondsen

. Bestemmingsfond(sen) 37.676,22 37.204,03

37.676,22 37.204,03

Kort/opende sehuiden

Crediteuren 5.531,21 40.266,32

Accountantskosten 425,00 425,00

NKFDAward 465,00

Te betalen B1W 2.058,00

Bankkosten 213,18 161,98

8.227,39 41.318,30

Totaal 87.240,68 117.096,77

~/iÙ'1
6 HLB Schippers eheer B.V.

Posibus 25
1801 G . maar



Bijlage 2: Staat van Baten en Lasten 2010

Baten:

Baten eigen fondsenwerving

Baten uit aeties derden

Baten uit beleggingen

Overige baten

Scm der baten

Lasten:
Besteed aan doelstellingen

Wetensehappelijk onderzoek 52.684,11

Voorliehting en Wetenseh. bijeenkomsten 18.857,71

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie

Scm der lasten

Resultaat

Resultaatbestemming 2010,

Toevoeging / onttrekking aan:

Overige reserves 2.762,63

Bestemmingsreserve

Bestemmingsfonds 472,19

3.234,82

Actueel2010

76.834,47

5.077,71

513,31

147,88

82.573,37

71.541,82

5.433,94

2.362,79

79.338,55

3.234,82

7

Begroting 2010

62.250,00

22.000,00

57.400,00

6.000,00

63.400,00

84.250,00

10.300,00

2.025,00

96.575,00

33.175,00-

44.663,15

7.191,48

14.936,00

3.218,00

18.154,00

Aclueel 2009

76.354,00

5.773,00

1.258,00

83.385,00

51.854,63

10.986,00

2.390,00

65.230,63

18.154,37

(Ù(Wq
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Bijlage 3: Toelichting lastenverdeling 2010

Specificatie en verdeling kosten naar beslemming

Beslemming Doelslelling
Werving
balen

Beheer en

administratie

Tolaal
2010

Begroting
2010

Totaal
2009

Wetenschap.
Voorlichling en Eigen

Lasten Welensch. Fondsen-
Onderioek

bijeenkomsten werving

Subsidies en bijdragen 52.684,11 18.857,71 71.541,82 84.250,00 51.855,00

Publiciteit en communicalie 3.251,00 1.163,66 1.019.28 5.433,94 10.300,00 10.986,00

Kanloor- en algemene kosten 1.568,99 561.60 232,20 2.362,79 2.025,00 2.390,00

Afschrijving en rente
- 1.258,00.

Totaal 57.504,10 20.582,97 1.019,28 232,20 79.338,55 96.575,00 63.973,00

8 HLB Schi,Pp
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Eigen vermogen

Vri¡ besteedbaar

Bestemmingsfondsen

Totaal eigen verrnogen

Bestemminqsfondsen

Exeretiestudie oncolytiea

Onderzoek Maagkanker

T umoren Paard

Vroegdeteetie Mondholtetumoren

Eigen Vermogen

Saldo Toevoeging Bestedingen Vrijval Totaal Saldo

01-01-2010 2010 31-12-2010

38.574,44 29.323,19 26.560,56- 2.762,63 41.337,07

37.204,03 53.250,18 52.777,99- - 472,19 37.676,22

75.778,47 82.573,37 79.338,55- - 3.234,82 79.013,29
,

28.125,06 29.474,27 38.750,00- 9.275,73- 18.849,33

1.117,55 10.430,48 - 10.430,48 11.548,03

61,30 69,30 69,30 130,60

7.900,12 13.276,13 14.027,99- 751,86- 7.148,26

37.204,03 ,
53.250,18 52.777,99- - 472,19 37.676,22

9
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2010

ALGEMEEN
De jaarrekening 2D1 0 is opgesteld conform de Richtlijn "verslaglegging fondsenwervende Instellingen
Richtlijn 650 modellen 1,2 en 3".

Bedrijfsactiviteiten
De stichting is opgericht in Terneuzen op 4 april 2D02 en heeft ten doer het bevorderen en
ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, diagnostiek en behandeling van kanker bij
gezelschapsdieren waaronder begrepen het paard, alsmede het stimuleren en ondersteunen van
voorlichting en wetenschappelijke bijeenkomsten op dit gebied.

Grondslagen voor de waardering van activa en pass iva 

Aigemeen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.

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

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten
De in de staat van baten en lasten begrepen baten zijn in het boekjaar ontvangen donaties en overige
baten.

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

Som 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 voor 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.

10.
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Toelichting op de Balans 2010

Liquide 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 201 D door toevoegingen van € 29.323 en bestedingen van
€ 26.561 toegenomen met € 2.763.

Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds op de balans per 1 januari 201 D bedroeg € 37.204 en bedraagt op 31
december 2D10 € 37.676.

Het bed rag van € 28.125 bestemt voor de Excreliestudie Oncolytica is in 2010 toegenomen
met € 29.424 en een bedrag van € 38.75D is uitgekeerd.

Voor onderzoek Maagkanker is in 2D1 D € 10.430 ontvangen en toegevoegd aan de balans
van€1.118.

Het bed rag van € 61 voor Tumoren Paard is aangevuld met € 69.

In 2D10 is een aanvulling ontvangen op het bedrag van € 7.9DD bestemd voor het project
Vroegdetectie en Preventie Mondholtetumoren van € 13.276. Voor het eerste dee! van dit
project is € 14.D28 gebruikt.

Bestemmingsreserve
In 2010 is door het bestuur geen bestemmingsreserve bepaald.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten 2010

Baten

De inkomsten uit fondsenwerving en het aandeel uit acties van derden is € 81.912 en dat is € 18.512
hoger dan de begroting voor 2010 en is gelijk aan de inkomsten van 2DD9.
Het verschil met de begroting wordt o.a. verklaart door het organiseren van lezingen voor
dierenartsen over Vroegdetectie Mondholtetumoren en het te koop aanbieden van het boek "Atlas of
small Animal Wound Management and Reconstructive Surgery" van Prof. Michael Pavletic .

Lasten

Besteed aan doelstellingen

Wetenschappelijk onderzoek
De begroting voor Wetenschappelijk onderzoek voor 2010 was € 62.250. Totaal werd € 52.684
besteed.
Voor de Excretiestudie Oncolytica is een ondersteuning van € 38.750 verstrekt. Dit bedrag is gelijk
aan de begroting. De kosten/afschrijving voor de auto benodigd voor de Excretiestudie zijn € 2.242
Deze kosten zij gedekt door sponsoring.
De overige projecten betreffende Wetenschappelijk onderzoek zijn:
Onderzoek Mamma-carcinoom bij honden. Op advies van de Wetenschappelijke Advies Commissie
is de aanvraag van € 9.975 gehonoreerd (begroting € 5.DOD).

De NKFD Awards werden toegekend. De kosten zijn €1. 717 (begroting € 2.50D).
Het vervolgonderzoek Maagkanker, onderzoek tumoren Paard en een Centrale pathologische
database tumoren in de begroting zijn 2010 nog niet gerealiseerd.

Voorfichting en Wetenschappelijke bijeenkomsten
De uitgaven aan voorlichting en wetenschappelijke bijeenkomsten bedragen in 2010 € 18.858
(begroting € 22.DOO).
Kosten lezingen GenUUtrecht zijn € 3.15D (begroting € 2.000)
Het beschikbaar stellen van congresplaatsen aan studenten van de Faculteit van Diergeneeskunde
voor het ONCOlogisch Treffen was € 1.68D (begroting € 1.60D)
Project Mondholtetumoren. De kosten zijn € 14.D28 (begroting € 15.000).
In 201 D is geen gebruik gemaakt van de in de begroting opgenomen projecten inzake
Voorlichtingsmateriaal en Voorlichting via uitzending van de TV-spot. (Begroting totaal € 3.4DO)

Overige Lasten
De overige kosten worden onderverdeeld in Kosten eigen fondsenwerving en Beheer en
Administratie.
De totale overige kosten in 2010 zijn € 7.797 en de begroting was € 12.325. De uitgaven van de
overige kosten zijn € 4.528 minder.
Waar verdeling van deze kosten aan de bestedingen van toepassing is wordt de sleutel
Wetenschappelijk onderzoek 66%, Voorlichting en Wetenschappelijke bijeenkomsten 24% en overige
kosten 10% gebruikt.

Werving baten
De uitgaven aan wervingskosten in 2010 zijn € 5.434. De begroting was € 1 D.30D. Een verschil van
€4.866.
De kosten/verzenden van de nieuwsbrief waren € 298 minder dan de begroting.
Het grootste verschil is in de kosten vrijwilligers en fondsenwerving, uitzending TV-spot.

Beheer en Administratie
De kosten van Beheer en Administratie zijn € 2.363 wat € 338 minder is dan de begroting (€2.025).
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TOEUCHTING OP DE BEGROTING 2011

Fondsenwerving

De inkomsten uit eigen fondsenwerving zijn € 45.500.

Dit is € 11.900 minder dan de begroting van 2010.Hoewel een toename van onze donateurs wordt
veiwacht zullen er minder ontvangsten van directe schenkingen aan projecten zijn. Ook in 2011
zullen wij diverse activiteiten ondernemen om de groei van het aantai donateurs te bevorderen en
trachten bijdragen te ontvangen voor lopende enlof toekomstige projecten.
Onze activiteiten in 2011 zijn er ook op gericht om meer coliectebussen te plaatsen.
Het aandeel in acties van derden in de begroting van 2011 is €6.000 (was € 5.000 in 2010)

Bestedingen

De bestedingen in de begroting zijn gebaseerd op de Doelsteliing portfolio.

Wetenschappefijk onderzoek

Voor Wetenschappelijk Onderzoek is de begroting € 72.450.
Voor ondersteuning van de Excretiestudie Oncolytica is € 38.750 beschikbaar.
Ondersteuning van het onderzoek naar Maagkanker bij Belgische herdershonden was gepland voor
2010 maar zal in 2011 worden voltooid. Na voitooiing zal de bijdrage van € 7.200 worden uitgekeerd.
Voor een vervoigstudie van dit project is € 5.DOD opgenomen.
Het bed rag voor het onderzoek Tumoren Paard (€ 5.000) gaat ook van 201D naar 2D11.
Via de WAC kan € 5.000 worden toegewezen voorWetenschappelijk onderzoek
Overige projecten zijn; 2 N.K.F.D. Awards € 2.500, Onkosten Auto Excretiestudie € 1.500 en een
Centrale Pathologische Database Tumoren € 7.500.

Voorlichting en Wetenschappefijke biíeenkomsten

Voor Voorlichting en Wetenschappelijke Bijeenkomsten is de begroting € 11.000
Voorlichting aan Dierenartsen via intervisiegroepen € 3.500.
Gastcolieges voor medische studenten Faculteit Diergeneeskunde, Gent en Utrecht € 2.DOO.

Ook in 2011 worden congresplaatsen beschikbaar gesteld aan de studenten van de Facuiteit
Diergeneeskunde voor deelname aan het ONCOlogisch Treffen € 2.00D.
Uitbreiding van de Website met meer informatie voor Diereneigenaars en Dierenartsen € 2.500.
Voorlichtingsmateriaal € 1.0DO.

Uitvoeringskosten

Waar verdeling van de uitvoeringskosten van toe passing is wordt de sleutel Wetenschappelijk
Onderzoek 74%, Voorlichting en Wetenschappelijke bijeenkomsten 11 % en uitvoeringskosten 15%
gebruikt.
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Accountants Fiscalisten Juristen

Aan:

Stichting 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 12 opgenomen jaarrekening 2D1D van de
Stichting Nederlands KankerFonds voor Dieren te Terneuzen beoordeeld. De jaarrekening is
opgemaakt onder verantvvoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze
verantvvoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
Standaard 24DD "Opdrachten tot het beoordelen van financiële 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 financiële
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 2D1D en van het
resultaat over 2D1 D in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
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