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MISSIE & VISIE
De missie van het NKFD is het verbeteren van de levenskwaliteit van gezelschapsdieren door
kankerbestrijding.
Statutaire doelstelling:
Het NKFD 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 voorlichting en wetenschappelijke bijeenkomsten op dit gebied.
Om deze missie te verwezenlijken moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:


Epidemiologisch onderzoek: het opzetten en bijhouden van een nationaal registratiesysteem voor
tumoren bij gezelschapsdieren



Bewustwording en vroegdetectie: het verbeteren van kennis bij eigenaren over het bestaan van
kanker bij hun dier



Verbeteren van zorg: stimuleren van onderzoek naar oorzaak, diagnostiek, preventie en
(verbeteren van) behandeling van kanker, inclusief het opzetten van een landelijke “zorg-piramide”
voor dieren met kanker



Dierziektekostenverzekeringen: het promoten van een goede ziektekostenverzekering onder
diereigenaren om zo de zorg voor gezelschapsdieren met kanker (financieel) haalbaar te maken

Het NKFD tracht haar doelstellingen te bereiken door de volgende kerntaken uit te voeren:

Wetenschappelijke
projecten

Educatie &
Voorlichting
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WETENSCHAPPELIJKE PROJECTEN
Maagkanker bij de Belgische Herdershond Langhaar
Een tweede aanvraag voor een overeenkomst met de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht voor het
derde en afsluitende deel van het onderzoek is goedgekeurd en dit onderzoek loopt.

Weke delen sarcomen Golden Retrievers
Uit literatuurstudies blijkt dat het optreden van bepaalde tumoren bij de Golden retriever vaker
voorkomt dan bij andere hondenrassen. Hierbij wordt onder andere het weke delen sarcoom (STS)
genoemd. Onderzoek in Amerika heeft uitgewezen dat de Amerikaanse Golden retrievers voor
bepaalde subtypes STS een extreem verhoogd risico hebben. De Amerikaanse dieren verschillen echter
genetisch met die uit Nederland.
Een voorgaand onderzoek binnen de Nederlandse Golden retriever populatie heeft al aangetoond dat
een genetische bepaalde verhoogde kans op de ontwikkeling van STS binnen de Golden retriever zeer
aannemelijk is. Op een bepaalde plek op het genoom bevinden zich meerdere interessante genen,
onder ander een zeer interessant kandidaatgen waarvan al bekend is dat deze bij verschillende andere
tumoren een rol speelt in de ontstaanswijze.
Vervolgonderzoek zal verder moeten helpen om de exacte locatie van het verantwoordelijk gen op het
genoom te kunnen bepalen. Vervolgens zullen nog extra studies nodig zijn om enerzijds de gevonden
resultaten in een nieuwe groep Golden retrievers met STS te bewijzen, maar ook om na te gaan of de
gevonden genetische afwijking ook binnen andere rassen, die bekend staan een verhoogde kans te
hebben op het krijgen van STS (de Labrador retriever en de Rottweiler), een rol speelt.
De verwachting is, dat de uitkomsten van de geplande onderzoeken een belangrijke bijdrage kunnen
leveren in het ophelderen van het vraagstuk welk deel van het genoom (mede) verantwoordelijk is
voor dit verhoogd risico op het krijgen van STS.
Dit is voor het NKFD reden geweest om ook dit onderzoek financieel te gaan ondersteunen.
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Onderzoek bijniertumoren
Het NKFD heeft in 2014 toegezegd een onderzoek te ondersteunen dat wordt uitgevoerd aan de
Universiteit te Utrecht. Doelstelling van dit onderzoek is het vinden van nieuwe behandelmethoden
met minder of geen bijwerkingen en het voorkomen van de tumor ontwikkeling bij cortisolproducerende bijnierschorstumoren bij de hond. Gezien de grote overeenkomsten met het syndroom
van Cushing bij mens en dier is het niet uitgesloten dat de uitkomsten van deze studie ook
consequenties kunnen hebben voor de aanpak van cortisol-producerende bijnierschorstumoren bij de
mens.

PET Scan: meten is weten
De faculteit Diergeneeskunde in Utrecht doet in opdracht van het Ministerie van Economische zaken
onderzoek naar welzijns- en gezondheidsproblemen bij honden en katten. Doel van het onderzoek is
het aanpakken van de ‘rashondenproblematiek’ en ‘raskattenproblematiek’.
Dit onderzoek vindt plaats bij het departement Geneeskunde van Gezelschapsdieren. Binnen het
departement bundelt het Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren de kennis en infrastructuur
die hiervoor nodig is.
Hoewel het belang van erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken maatschappelijk,
diergeneeskundig en vergelijkend biomedisch groot is, ontbreekt kwantitatief inzicht en zijn de
klinische, epidemiologische en moleculair-genetische aspecten die hierin meespelen nooit in onderling
verband gebracht voor de Nederlandse rashonden- en raskattenpopulaties.
Dit is echter wel van groot belang voor het aanpakken van de in sommige rassen aanwezige
‘rasproblematiek’, waarbij bepaalde raskenmerken de kwaliteit van leven van de betreffende honden
en katten ernstig belemmert en ook de levensverwachting negatief beïnvloedt. Fokkers kunnen alleen
gericht gezonder gaan fokken, als zij weten welke ziekten er in welke frequenties voorkomen binnen
hun ras en door het vervolgens toepassen van moderne DNA-diagnostiek.
In het kader van dit grootscheepse onderzoek is het project PETscan van start gegaan. Het is de
bedoeling om hiermee te meten welke ziekten voorkomen bij gezelschapsdieren en in welke mate.
Hiervoor zal nauw worden samengewerkt met dierenartsenpraktijken.
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De epidemiologische analyse die is ontwikkeld, wordt nog nergens anders in de wereld toegepast.
Nederland loopt daarin straks voorop. De data die worden verkregen, kunnen behalve de
fokkerijsector ook de gezelschapsdierenarts gaan ondersteunen.
Het gaat dus in eerste instantie om registratie van alle ziekten bij honden en later ook bij katten, dus
meer dan alleen kanker. Een onderdeel van dit dataregistratiesysteem is echter ‘tumor dataregistratie’.
Hier is het NKFD vooral in geïnteresseerd.
Aangezien het project alleen een slagingskans heeft wanneer naast overheidsgeld, ook andere
organisaties financieel en met specifieke kennis zullen gaan deelnemen, is aan het NKFD verzocht te
participeren binnen de module ‘tumor dataregistratie’.
Het NKFD heeft eind 2015 besloten de komende 3 jaar het project financieel te zullen ondersteunen en
heeft hiervoor een bedrag van in totaal 60.000, - euro toegezegd. Het ‘tumor dataregistratie’ gedeelte
zal door de experts binnen het NKFD, aangevuld met externe expertise, worden ingevuld.
Op deze manier probeert het NKFD inzicht te krijgen in het juiste aantal honden en katten in
Nederland dat per jaar kanker krijgt en de frequentie waarin de verschillende soorten kanker in het
algemeen en per ras optreden. Hierdoor zal het voor het NKFD veel beter mogelijk worden een beleid
te gaan bepalen binnen voorlichting richting diereigenaren en ook bij het al dan niet toekennen van
financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar bepaalde tumortypes bij hond en kat.

EDUCATIE & VOORLICHTING
Tweede Nationale Hondendiner
Op 9 oktober 2016 heeft voor de tweede keer het Nationale Hondendiner, hondenlunch en
hondenwandeling “Hart voor Kanker” plaatsgevonden op het strand van Renesse. Een dag vol
activiteiten, demonstraties en lekkers voor baas en hond. De hele dag stond in het teken van de strijd
tegen kanker bij dieren. Het was wederom een groot succes waarmee diverse keren het lokale nieuws
hebben gehaald.
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ONCOlogisch Treffen 2016
Het congres ONCOlogisch Treffen wordt jaarlijks georganiseerd door de Samenwerkende
Diergeneeskundige Kankercentra (SDK). Het NKFD is “goud” sponsor van het ONCOlogisch Treffen.
Deze vorm van sponsoring behelst de financiering van de congresdeelname voor maximaal zeven
studenten diergeneeskunde. Hiermee beoogt het NKFD voor studenten diergeneeskunde extra
educatie te leveren in hun vakgebied.

NKFD Award
Tijdens het ONCOlogisch Treffen in 2016 worden normaliter de NKFD Awards 2015 uitgereikt. De
beide NKFD Awards, Basic Science en Clinical Science, worden in principe jaarlijks uitgereikt aan die
student diergeneeskunde van de faculteit diergeneeskunde Utrecht of Merelbeke (België) met de beste
afstudeerscriptie op veterinair oncologisch gebied. Het NKFD streeft er met het uitreiken van de NKFD
Award naar, studenten aan te moedigen zich extra te verdiepen in de veterinaire oncologie. De
inzendingen worden beoordeeld door de WAC van het NKFD. De prijs voor de winnaar van de NKFD
Award Basic Science bestaat uit een presentatie van de scriptie op het Jaarcongres van de European
Society of Veterinary Oncology (ESVONC) inclusief reis-en verblijfkosten en zakgeld. De winnaar van
de NKFD Award Clinical Science mag een week meelopen in een grote veterinaire oncologiepraktijk in
Europa, eveneens inclusief reis-en verblijfkosten en zakgeld. Tevens nemen beide winnaars deel aan
het meerdaags congres, het ONCOlogisch Treffen.
De oproep voor het inzenden van de scriptie voor de NKFD Award wordt verspreid via de
studentenwebsite van de faculteit diergeneeskunde Utrecht en Merelbeke (België) en het Tijdschrift
voor Diergeneeskunde in Nederland.

Helaas is er in 2016 geen NKFD Award uitgereikt. Er wa ren geen
inzendingen.
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Gastcolleges en Oncologie mini-symposium
Het doel van het gastcollege en het Oncologie minisymposium is om studenten van de Faculteit
Diergeneeskunde aan de Universiteit te Utrecht aanvullende scholing in de Oncologie te aan te bieden.
Dit met als doel om verdieping op curriculaire onderwijs te bieden, maat ook door middel van
gerenommeerde externe sprekers de studenten ook te enthousiasmeren voor verdere verdieping in de
veterinaire oncologie. Door omstandigheden welke grotendeels buiten het NKFD omliggen, het
jaarlijkse studentensymposium van de Diergeneeskundige Studenten Kring (DSK) had Oncologie als
onderwerp, heeft dit congres in 2016 geen vervolg gekend. Er zijn stappen ondernomen om op korte
termijn hier een vervolg aan te geven.

Stands
Het NKFD is met enige regelmaat aanwezig op open dagen, braderieën, evenementen en markten waar
diereigenaren tot de bezoekers behoren. Hier wordt voorlichting gegeven over kanker bij dieren en de
betekenis ervan voor de omgeving. In 2016 was de informatiestand van het NKFD te vinden op de
jaarmarkt te Groede en het Animal Event in de Beekse Bergen.

MARKETING & COMMUNICATIE
Website
De website van het NKFD vormt voor veel diereigenaren, of mensen die beroepsmatig met dieren te
maken hebben, de eerste kennismaking met het NKFD. Het is belangrijk dat de website up-to-date is.
Dit vergt veel inspanning van het bestuur, als ook grote investeringen.

Social media
Het NKFD heeft in 2016 veel meer gebruik gemaakt van Facebook. Bijna wekelijks wordt er iets op de
pagina geplaatst. Ook de digitale nieuwsbrief wordt via facebook verspreidt.

Mailingen
De afgelopen jaren communiceerde het NKFD middels een nieuwsbrief met donateurs en
geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd via facebook en aan de donateurs
gemaild.
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Folders
Het NKFD beschikt over folders met daarin informatie over kanker bij dieren. Deze folders worden
met name uitgedeeld aan bezoekers tijdens events en dagen waar het NKFD een stand bezet. Daarnaast
worden de folders verspreid onder dierenartspraktijken.

Pers
Met het nationale hondendiner is het NKFD uitgebreid in het lokale nieuws geweest. Op regelmatige
basis verschijnt er een artikel geschreven door de voorzitter van het NKFD in de reclamebrochure van
Agrimarkt. Daarnaast wordt het NKFD standaard genoemd in vermeldingen van onderzoeksresultaten
en wetenschappelijke publicaties waarvoor financiële ondersteuning is geleverd.

FONDSENWERVING
Het NKFD is voor haar activiteiten volledig afhankelijk van de giften van derden. Hiertoe ontwikkelt
ze diverse activiteiten die donateurs en fondsen op moeten leveren om onder meer wetenschappelijke
projecten en voorlichting aan diereigenaren te kunnen financieren ten behoeve van onderzoek naar
kanker bij dieren.
Gedurende het verslagjaar waren er 57 collectebussen voor het NKFD geplaatst in dierenartspraktijken,
trimsalons, etc. Tijdens activiteiten waar het NKFD aanwezig is staat eveneens een collectebus in de
stand. De opbrengst van de collectebussen bedroeg in het verslagjaar €4.690,96
Als gevolg van de economische omstandigheden in Nederland ziet het NKFD het aantal donateurs
verder dalen in 2016. Nieuwe donateurs worden vooral geworven via de aanwezigheid van een
informatiestand op regionale en landelijke evenementen. In het verslagjaar ontving het NKFD
regelmatig incidentele giften. Giften worden vooral gedaan naar aanleiding van jubilea of het
overlijden van een huisdier.
In 2016 werden diverse acties op touw gezet door vrijwilligers ten bate van het NKFD. Tijdens
evenementen organiseert het NKFD vaak een loterij. De opbrengsten komen geheel ten goede aan het
NKFD.
Op 5 februari 2015 wordt een partnershipovereenkomst aangegaan met Agrimarkt. Deze overeenkomst
wordt aangegaan voor één jaar met de intentie dit uit te breiden naar drie jaar. De sponsorinkomsten
die hieruit voortkomen zullen minimaal € 2500,00 bedragen. Tijdens het hondendiner van 9 oktober
heeft het NKFD hiervoor een cheque van € 2500,00 ontvangen.
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Het NKFD is beneficiant van de Vrienden Loterij. In het verslagjaar ontvangt het fonds vier maal de
kwartaalafdracht (inclusief extra trekking) wat €4.186,14 heeft opgeleverd.
Op diverse locaties worden (kleine, gebruikte) spulletjes verkocht ten bate van het NKFD. De gebruikte
goederen worden om ‘niet’ verkregen. Gezien de hoeveelheid aangeboden goederen verkopen
vrijwilligers en bestuursleden in het verslagjaar ook een aantal keren de tweedehands spullen op
jaarmarkten en dergelijke.
Sinds juli 2014 wordt door de Boe4 vereniging, een erkende rasvereniging door de Raad van Beheer
van het ras Bouvier des Flandres tijdens hun wandelingen geld ingezameld voor het NKFD. 2 x per jaar
vinden deze wandelingen plaats en wordt geld ingezameld middels een collectebus. In 2016 is hiermee
€ 231,90 opgehaald.
In 2016 werden, net als voorgaande jaren, bij diverse dierenartspraktijken en bedrijven gebruikte
inktcartridges en mobiele telefoons ingezameld ten bate van het NKFD. Inzamelbedrijf Eeko
(onderdeel van Van Klaveren CCC) verzorgt geheel zelfstandig de logistiek van deze activiteit. De
opbrengst van deze actie in 2016 is € 154,79. Dit bedrag ontvangt het NKFD rechtstreeks van Eeko.

BESTUUR & ORGANISATIE
Stichting Nederlands KankerFonds voor Dieren, opgericht 4 april 2002, is gevestigd te Terneuzen. Het
bestuur is verantwoordelijk voor de exploitatie van het NKFD. Ze wordt daarin bijgestaan door
adviseurs en de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC). In de uitvoering draait het NKFD
volledig met vrijwilligers. Alle werkzaamheden voor de Stichting NKFD worden door bestuur,
adviseurs en de WAC op vrijwillige basis verricht. Het fonds werkt niet met een toezichthoudend
orgaan.
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Bestuur
Het bestuur van het NKFD bestaat in 2016 uit 3 mannen en 2 vrouwen. Het betreft de volgende
personen:
Bestuurssamenstelling:
Drs. J.P. de Vos (voorzitter)
Mevr. G. Breekveldt (secretaris/penningmeester)
Dr. M.M.J.M. Zandvliet (bestuurslid)
Mevr. S. De Keersmaeker (2e secretaris)
Dhr. R.C. van Leusden (2e penningmeester)
Adviseurs:
Dhr. F. Sluyters (veterinaire farmacie)
Wetenschappelijke adviescommissie:
Dr. J.M. Ensink
Dr. J. Mol
Dr. G.C.M. Grinwis
In 2016 vergaderde het bestuur 5 keer. De reguliere bestuursvergaderingen vinden plaats via Skype.
Tweemaal kwam het bestuur bijeen op de Universiteit te Utrecht, éénmaal vond er voorafgaand aan de
bestuursvergadering een overleg met de WAC plaats en éénmaal eveneens voorafgaand aan de
bestuursvergadering was er een overleg met professor Jan Rothuizen in zake de tumor registratie
database. En eenmaal is het bestuur in Goes bijeenkomen om met vrijwilligers te spreken over
vernieuwing van huisstijl en de website. Met de leden van de WAC vindt tevens regelmatig overleg
per telefoon en e-mail plaats.

Vrijwilligers
Het NKFD draait geheel op vrijwilligers. Op deze trouwe vrijwilligers is ook in 2016 weer geregeld een
beroep gedaan tijdens evenementen, open dagen en braderieën waarbij het NKFD aanwezig was. Het
NKFD beseft dat het werven en behouden van vrijwilligers cruciaal is voor het voortbestaan van het
fonds. Het werven van vrijwilligers blijkt niet eenvoudig, maar met het verbeteren van de PR o.a. via
social media gaat het NKFD ervan uit dat hier op termijn verandering in zal komen.
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CBF
In 2016 heeft de jaarlijkse controle plaatsgevonden ten behoeve van het CBF-certificaat voor kleine
goede doelen. Dit had een positief resultaat.

BEGROTING 2017
De begroting 2017 is besproken en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 27 december 2016. De
begroting 2017 is toegevoegd aan het jaarverslag 2016.

VOORUITBLIK 2017
Het NKFD is overtuigd van het nut en de noodzaak om onderzoek te blijven doen naar kanker en de
gevolgen van kanker bij dieren. Het is hierbij volledig afhankelijk van giften. Hiermee bevindt het
NKFD zich, als klein Goed Doel, in een moeilijke marktpositie. Het fonds draait volledig op
vrijwilligers. Dit moet zeker zo blijven, maar de organisatie zal op zoek moeten naar wegen om ook in
de toekomst aan haar doelstellingen te kunnen blijven voldoen.
In 2016 is hard gewerkt aan het met grote regelmaat informeren van donateurs en geïnteresseerden via
de digitale nieuwsbrief.
Met ingang van 1 januari 2015 is er een overeenkomst gesloten met Janse & Janse BV voor het
coördineren, uitvoeren en opvolgen van de PR werkzaamheden. Deze samenwerking wordt door beide
partijen als waardevol ervaren en zal de komende jaren worden voortgezet en uitgebreid.
Het bestuur, de adviseurs, de wetenschappelijke adviescommissie en de NKFD-vrijwilligers gaan ook
in 2017 onvermoeid door met het werven van fondsen en donateurs, het geven van voorlichting en
educatie en het werken aan draagvlak ten behoeve van het bereiken van haar doelstellingen.
Utrecht, december 2017
Dr. M.M.J.M. Zandvliet, (interim voorzitter) Mevr. G. Breekveldt, (secretaris/penningmeester)
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NKFD JAARREKENING 2016
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Balans
31-12-2016

31-12-2015

ACTIVA

Vorderingen
Te ontvangen rente
Debiteuren
Te ontvangen donaties collectebussen
Te ontvangen donaties

245,17
4.773,88
216,86
523,00

319,82
11.699,13
14,95
550,50
5.758,91

Liquide middelen
Rabobank 31.15.21.711
Rabobank 10.18.625.747
ING 960819
ASN Bank 82.19.56.574

11.200,67
5.761,03
8.336,86
70.614,06

12.584,40

15.859,83
5.733,80
7.131,82
64.034,19
95.912,62

Totaal

92.759,64

101.671,53

105.344,04

PASSIVA
Reserves en fondsen
- reserves
. Overige reserves
. Bestemmingsreserve

3.228,11
20.000,00

- fondsen
. Bestemmingsfond(sen)
Kortlopende schulden
Bankkosten
Accountantskosten
Crediteuren

Totaal
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46.581,21
20.000,00
23.228,11

66.581,21

60.295,36
83.523,47

13.659,53
80.240,74

0,00
2.540,00
15.608,06

221,80
2.500,00
22.381,50
18.148,06

25.103,30

101.671,53

105.344,04
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Staat van baten en lasten
Actueel 2016

Begroting 2016

Verschil 2016

Actueel 2015

Begroting 2015

Verschil 2015

Baten:
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten

22.447,61
4.340,93
542,69
-

41.300,00
4.500,00
600,00
-

-18.852,39
-159,07
-57,31
-

43.184,93
5.758,70
427,23
-

27.100,00
9.450,00
750,00
750,00

16.084,93
3.691,30322,77750,00-

Som der baten

27.331,23

46.400,00

-19.068,77

49.370,86

38.050,00

11.320,86

16.098,51

46.098,00

-15.260,87
326,08
18.000,00
-10.260,87 20.326,08
3.500,00
-4.477,76 15.861,71
15.000,00
-29.999,49
36.513,87
36.500,00

17.673,9216.826,08
861,71
13,87

7.086,88

9.179,31

-2.092,43

10.692,29

7.756,20

2.936,09

571,94

750,00

-178,06

904,25

500,00

404,25

291,135

812,40

-521,27

326,08

750,00

423,92-

24.048,47

56.839,71

-32.791,24

48.436,49

45.506,20

2.930,29

3.282,76

-10.439,71

13.722,47

934,37

7.456,20-

8.390,57

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Wetenschappelijk onderzoek
Diagnostiek en behandeling kanker
Voorlichting en wetensch. bijeenkomsten

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beleggingen
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Resultaat

291,14
10.291,14
5.516,24

15.552,00
20.552,00
9.994,00

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
Overige reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
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2.682,76
600,00
3.282,76

-818,64
0,00
1.753,00
934,36
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Toelichting op Staat van baten en lasten 2016
In 2016 laat de staat van baten en lasten een verschil zien van 13.722 euro ten op zichtte van de begroting.
De baten liggen 19.069 euro lager en de lasten liggen 29.999 euro lager ten opzichte van de begroting.
Baten
Vanwege aanpassing van het hondendiner in 2015 naar een hondenwandeling in 2016 en het wegvallen van een gemeente subsidie
van 4.300 euro liggen de baten 19.000 euro lager dan verwacht.
Door een lagere bijdrage van de Vriendenloterij liggen de baten uit acties van derden met 1.482 euro lager.
Lasten
Besteed aan doelstellingen
De kosten van wetenschappelijk onderzoek liggen 15.260 euro dan verwacht
omdat er in 2016 minder declaraties zijn ontvangen. De kosten voor diagnostiek en
behandeling liggen 10.261 euro lager dan begroot omdat het project PetScan door technische oorzaken
een lagere progressie laat zien dan verwacht. Hierdoor is er minder besteed uit
het bestemmingsfonds van PetScan.
Werving baten
De kosten uit eigen fondsenwerving liggen 2.092 euro lager dan begroot.
Vanwege aanpassing van het hondendiner naar een hondenwandeling zijn de kosten lager uitgevallen.
Activiteiten na Balansdatum
Het bestuur heeft eind 2016 enkele projectvragen positief beoordeelt en financiële ondersteuning toegezegd.
De verwachting is dat dit in 2017 leidt tot besteding (van een deel) van de toegekende fondesen.
De progressie van het project PetScan blijft in 2017 achter waardoor besteding uit het bestemmingsfonds
niet heeft plaatsgevonden.
Als gevolg van het plotseling overlijden van de voorzitter van het NKFD voelde de rest van het bestuur zich genoodzaakt in 2017
een voorzichtiger beleid te voeren om financiele stabiliteit van de stichting te waarborgen.
Eind 2017 is er gelukkig een goede opvolger gevonden.
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 2016

Bestemming

Lasten

Doelstelling

Werving baten

Wetensc Diagnostie Voorlichting
hap.
k en
en Wetensch.
Onderzo behandelin bijeenkomsten
ek
g

Eigen
fondsenwerving

Beheer en
administratie
Acties
Belegging
derden
en

3,63
186,18

Subsidies en bijdragen
Publiciteit en communicatie
Kantoor- en algemene kosten
Kosten beleggingen
Personeelskosten
Huisvestigingskosten (opslag)
Afschrijving en rente

3,63
186,18

10.000,00
3,63
186,18

4.351,70
14,52
744,72

10,89
6.772,01

101,33

101,33

405,30
-

303,98
-

Totaal

291,14

10.291,14

5.516,24

7.086,88

571,94

Totaal

16.098,51

571,94
7.658,82

Totaal
2016

14.351,70
36,30
8.075,26
571,94
101,33 1.013,26
0,00
-

Begroting
2016

Totaal
2015

56.740,00
5.159,00
3.873,00
750,00
1.817,71
-

34.053,90
11.220,61
904,25
2.257,74
-

291,14

24.048,47

68.339,71

48.436,50

291,14

24.048,47

68.339,71

48.436,50

Berekeningswijze Lastenverdeling
De gemaakte kosten zijn overeenkomstig de voorgeschreven indeling verdeeld over de verschillende kostensoorten. Hierbij zijn de direct toerekenbare
kosten, de kosten waarvoor een factuur is ontvangen, direct ten laste van de betreffende kostensoort gebracht. De met een * aangeduide
bedragen zijn verdeeld over de verschillende kostensoorten. Deze verdeling is tot stand gekomen door middel van een procentuele toedeling
van kosten naar rato van de tijdsbesteding binnen de organisatie.
Wetenschappelijk onderzoek
Diagnositek en behandeling
Voorlichting en wetensch. Bijeenkomsten
Fondsenwerving
Beheer en Administratie

10,00%
10,00%
40,00%
30,00%
10,00%
100,00%

Fondsenwervingspercentage
Dit percentage wordt berekend door de totale kosten voor de eigen fondsenwerving te delen door de totale opbrengst uit de eigen fondsenwerving.
7.086,88 : 22.447,61x100 = 31,57%
Bestedingspercentage doelstellingen
Totale lasten: 24.048,47 waarvan 16.098,51 is besteed aan de doelstellingen. Bestedingspercentage 66,94%
Bestedingspercentage baten
Totaal besteed aan doelstellingen 16.098,51, totaal van Baten: 27.331,23. Bestedingspercentage 58,90%
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Reserves
Saldo
2016
1-1-2016 Toevoeging Bestedingen
Vrijval

Correctie

Totaal

Saldo
31-12-2016

Reserves
Overige reserves
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserve
Totaal reserves en fondsen

Bestemmingsfondsen
Onderzoek Maagkanker
Onderzoek bij Golden Retrievers
Petscan
Onderzoek DSL
Onderzoek Maagcarcinoom bij Belg. Herders
Schildklierkanker

Bestemmingsreserve

17.256,36
42.984,38
20.000,00
80.240,74

2.682,73
27.750,00

10.000,00-

-

30.432,73 -10.000,00

Saldo
2016
01-01-2016 Toevoeging Bestedingen
Vrijval
439,02
40.000,00
1.753,00
792,36
42.984,38

7.150,00
10.000,00
10.000,00
600,00
27.750,00

Saldo
1-1-2016

2016
Correctie

Genetisch onderzoek bijniertumoren bij de hond 20.000,00
20.000,00

-

10.000,00-

10.000,00-

Vrijval
-

439,02-

439,02-

16.710,98- 14.028,2517.750,00
16.710,98- 3.721,75

Totaal
439,027.150,00
10.000,0010.000,00
10.000,00
600,00
17.310,98

3.228,11
60.295,36
20.000,00
83.523,47

Saldo
31-12-2016
7.150,00
30.000,00
11.753,00
10.000,00
1.392,36
60.295,36

-

Saldo
31-12-2016
20.000,00
20.000,00

Ten aanzien van de posten die in de bestemmingsreserve zijn opgenomen zijn per balansdatum nog geen specifieke verplichtingen aangegaan.
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 “fondsenwervende instellingen”,
welke is opgesteld door de Raad van de Jaarverslaggeving.
Waarderingsgrondslagen
Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale bedragen tenzij in de toelichting anders
is vermeld. De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde,
zo nodig onder aftrek van een voorziening voor mogelijk oninbare posten.
Reserves en fondsen
De bestemmingsfondse n zijn gevormd door ontvangen gelden waaraan
door derden een specifieke bestemming is gegeven. Deze gelden worden uitsluitend
te worden besteed aan het aangegeven doel. De bestemmingsreserve betreft
een door het bestuur afgezonderd deel van het vermogen met een door het bestuur bepaald doel.
Overige reserves dienen om de continuïteit van de stichting te waarborgen.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden in beginsel toegekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Besteed aan doelstelling
Hierin zijn begrepen alle bestedingen waaraan goedkeuring is verleend
en de aan de doelstelling toegerekende kosten eigen organisatie.
Kosten eigen fondsenwerving
Hierin zijn begrepen alle kosten die gemaakt zijn om de baten eigen fondsenwerving te
werven, te weten de directe wervingskosten en de met de fondsenwerving verband
houdende toegerekende kosten eigen organisatie.
Kosten eigen organisatie
De kosten die niet rechtstreeks ten laste kunnen worden gebracht van de doelstellingen,
de wervingskosten en de kosten van beheer en administratie worden grotendeels
op basis van een inschatting van de door de organisatie ingebrachte tijd toegerekend naar
de doelstellingen, de kosten van fondsenwerving en beheer en administratie.
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Bestuur en vrijwilligers
Het bestuur van het NKFD ontvangt geen salaris. De bestuursleden declareren incidenteel
werkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten (€ 0,19 per kilometer), papier, cartridges etc.
De vrijwilligers kunnen uitsluitend een reis- en onkostenvergoeding declareren.
Dit gebeurt sporadisch. De door de bestuursleden en de vrijwilligers verrichte
werkzaamheden worden niet op geld gewaardeerd en zijn niet in de staat van
baten en lasten verantwoord.
Berekeningswijze lastenverdeling
Sinds de jaarrekening 2012 kiest het NKFD voor een andere berekeningsmethode.
De gemaakte kosten zijn overeenkomstig de voorgeschreven indeling verdeeld.
Hierbij zijn de direct toerekenbare kosten, de kosten waarvoor een factuur is ontvangen,
direct ten laste van de betreffende kostensoort gebracht. De niet -direct toe te rekenen
bedragen zijn vervolgens verdeeld over de diverse kostensoorten. Deze verdeling is
tot stand gekomen door middel van een procentuele toedeling naar rato van tijdsbesteding
binnen de stichting.
Wetenschappelijk onderzoek:
Diagnostiek en behandeling:
Voorlichting en wetenschappelijke bijeenkomsten:
Fondsenwerving:
Beheer en administratie:

10,00%
10,00%
40,00%
30,00%
10,00%

Utrecht, december 2017

Dr. M. Zandvliet (interim voorzitter)
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Mevr. G. Breekveldt, (secretaris/penningmeester)
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