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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 met
betrekking tot vóórkomen, diagnostiek en behandeling van kanker bij gezelschapsdieren,
waaronder 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 vroege detectie: 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
De participatie van het NKFD in het meerjarig onderzoek naar de erfelijke component van
maagkanker bij de Belgische Herdershond Langhaar. Mogelijk komt er nog een vervolg op dit
onderzoek, maar dit is voorlopig nog niet duidelijk.

Weke delen sarcomen Golden Retrievers
Uit literatuurstudies blijkt dat bepaalde tumoren bij de Golden retriever vaker voorkomen 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 genetisch 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 andere 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
tumorontwikkeling bij cortisol-producerende 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 cortisolproducerende bijnierschorstumoren bij de mens.
Dit onderzoek werd in 2018 afgerond.

Onderzoek schildkliercarcinoom bij Duitse Staande Langhaar
In samenwerking met de rasvereniging ondersteunt het NKFD dit onderzoek, voor een bedrag van
22.500,-. Hiervan werd 2.250,- euro opgehaald door mevrouw Annie Van der Sluis, d.m.v. de
verkoop van hondenriemen.

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 ‘rashonden- 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.
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 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 belangrijk onderdeel van dit dataregistratiesysteem is echter
‘tumor dataregistratie’ en vooral hier is het NKFD 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. In 2018 heeft het NKFD een bedrag uitgekeerd van 10.000,- euro, in
2 schijven.
Elke betaling wordt afhankelijk gesteld van een tussentijdse positieve evaluatie van het project.
Tijdens de bestuursvergadering op 18 december 2018 in de universiteit van Utrecht heeft Hille
Fieten een presentatie gegeven over de stand van zaken. Deze werd positief ontvangen door de
leden van het bestuur. Het ‘tumor dataregistratie’ gedeelte werd ingevuld door de experts binnen
het NKFD, aangevuld met externe expertise.
Op deze manier probeert het NKFD, conform haar doelstellingen, een bijdrage te leveren aan het
inzichtelijk krijgen van het juiste aantal honden en katten in Nederland dat per jaar kanker krijgt ,
alsook 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 met
betrekking tot voorlichting richting diereigenaren en ook bij het al dan niet toekennen van
financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar bepaalde tumortypes bij hond en
kat.
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EDUCATIE & VOORLICHTING
Nationale Hondenwandeling
De drie voorgaande jaren organiseerde het NKFD de Nationale Hondenwandeling en
hondenlunch “Hart voor Kanker” op het strand van Renesse. In 2018 vond deze wandeling niet
plaats omdat in het kader van het versterken van de nationale impact van het NKFD besloten is
deze te organiseren op een andere plaats, meer centraal in Nederland. Dit heeft de nodige
voorbereiding gevergd maar in 2019 zal de Hondenwandeling opnieuw georganiseerd worden
volgens dit nieuwe concept.

ONCOlogisch Treffen 2018
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 het vakgebied oncologie.
Onze voorzitter heeft op het ONCOlogisch Treffen dit jaar een presentatie gegeven over de
achtergrond en doelstellingen van het NKFD en heeft hierbij ook de Johan de Vos-prijs gelanceerd.
Deze prijs willen wij, in samenwerking met de Samenwerkende Diergeneeskundige Kankercentra
(SDK), jaarlijks gaan uitreiken ter ere van de stichter van het NKFD, Johan de Vos. Het is een prijs
ter waarde van 500,- euro voor de beste bachelor- of masterscriptie die een relevant klinisch
oncologisch onderwerp behandelt.

NKFD Award
In het verleden werden jaarlijks tijdens het ONCOlogisch Treffen de NKFD Awards uitgereikt. De
NKFD Awards zullen vanaf volgend jaar vervangen worden door de Johan de Vos-prijs.

Gastcolleges en Oncologie mini-symposium
Het doel van het gastcollege en het Onoclogie minisymposium is om studenten van de Faculteit
Diergeneeskunde aan de Universiteit te Utrecht aanvullende scholing in de Oncologie aan te
bieden. Dit met als doel om verdieping op curriculaire onderwijs te bieden, maat ook door middel
van gerenommeerde externe sprekers de studenten te enthousiasmeren voor verdere verdieping in
de veterinaire oncologie.
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Stands
Het NKFD is aanwezig geweest 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 2018 was de informatiestand van het NKFD o.a. te
vinden op de jaarmarkt te Groede. Dit was een groot succes.

MARKETING & COMMUNICATIE
Website
De website van het NKFD vormt voor veel diereigenaren, mensen die beroepsmatig met dieren te
maken hebben, de eerste kennismaking met het NKFD. Van belang is een gebruikersvriendelijke
website die up-to-date is. In 2018 is de website gedeeltelijk vernieuwd en zal in 2019 met de hulp
van Janse & Janse verder vormgegeven.

Social media
Het NKFD heeft ook in 2018 veelvuldig gebruik gemaakt van Facebook. Bijna wekelijks wordt er
iets op de pagina geplaatst. Ook de digitale nieuwsbrief wordt via facebook verspreid.

Mailingen
De digitale nieuwsbrief wordt maandelijks verstuurd via facebook en aan de donateurs die
aangegeven hebben deze te willen ontvangen.

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. In 2019 zal het bestuur
de folder actualiseren.

Pers
Maandelijks verscheen er een artikel van het NKFD als column in de reclamebrochure van
Agrimarkt. Daarnaast wordt het NKFD standaard genoemd in vermeldingen van
onderzoeksresultaten en wetenschappelijke publicaties waarvoor financiële ondersteuning is
geleverd.
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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 €2.226
In het verslagjaar ontving het NKFD regelmatig incidentele giften. Giften worden vooral gedaan
naar aanleiding van jubilea of het overlijden van een huisdier.
Op 5 februari 2015 werd een partnershipovereenkomst aangegaan met Agrimarkt. Deze
overeenkomst werd aangegaan voor één jaar met de intentie dit uit te breiden naar drie jaar. De
sponsorinkomsten die hieruit voortkomen, bedragen minimaal € 2500,00. Op 10 augustus 2018
heeft het NKFD hiervoor een cheque van € 2500,00 ontvangen. De overeenkomst is inmiddels
verlengd.
Het NKFD is beneficiant van de Vrienden Loterij. In het verslagjaar ontvangt het fonds vier maal
de kwartaalafdracht (inclusief extra trekking) wat € 3.405 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 2018 is hiermee € 148 opgehaald.
In 2018 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 2018 is €130 Dit bedrag ontvangt het NKFD rechtstreeks van Eeko.
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BESTUUR & ORGANISATIE
Stichting Nederlands KankerFonds voor Dieren, opgericht op 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 en zonder vergoeding verricht. Het fonds
werkt niet met een toezichthoudend orgaan.

Bestuur
Na het overlijden van onze stichter en voorzitter heeft Maurice Zandvliet de functie van
voorzitter ad interim opgenomen, waarvoor veel dank aan Maurice.
Het bestuur van het NKFD is verheugd dat met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe
voorzitter gevonden werd in de persoon van Bart De Leeuw.
Tevens zijn wij verheugd dat eind 2018 ook Lotte Beirens – van Kuijk toetrad tot het
bestuur.
Herman Boschloo nam in de loop van 2018 ontslag als adviseur.
Bestuurssamenstelling:
Dr. Bart De Leeuw (voorzitter)
Dr. M.M.J.M. Zandvliet (bestuurslid)
Dr. Lotte Beirens – van Kuijk (bestuurslid)
Mevr. G. Breekveldt (secretaris)
Mevr. S. De Keersmaeker (2e secretaris)
Dhr. R.C. van Leusden (penningmeester)
Adviseurs:
Dhr. F. Sluyters (veterinaire farmacie)
Gedurende een deel van het jaar: Dr. Herman Boschloo (veterinaire farmacie)
Wetenschappelijke adviescommissie:
Dr. J.M. Ensink
Dr. J. Mol
Dr. G.C.M. Grinwis
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In 2018 vergaderde het bestuur 4 keer. De reguliere bestuursvergaderingen vinden in principe
plaats via Skype. Eenmaal kwam het bestuur bijeen op de Universiteit te Utrecht en eenmaal in
Lopik. Tijdens de bestuursvergadering van december in Utrecht gaf professor Hille Fieten een
update inzake de tumor registratie database. 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 2018 weer geregeld
een beroep gedaan.

CBF
In 2018 heeft de jaarlijkse controle plaatsgevonden ten behoeve van het CBF-certificaat voor kleine
goede doelen. Dit had een positief resultaat.

BEGROTING 2019
Het budget voor 2019 werd goedgekeurd in de bestuursvergadering van 13 december 2018.
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VOORUITBLIK 2019
Het NKFD kende een eerder moeilijke tijd omwille van het overlijden van zijn voorzitter, Johan de
Vos, op 6 april 2017.
Desalniettemin blijft het bestuur overtuigd van het nut en de noodzaak om onderzoek te blijven
doen naar kanker en de gevolgen van kanker bij dieren. Het bestuur is dan ook verheugd dat in
januari 2018 een nieuwe voorzitter, Bart de Leeuw, werd benoemd. Tevens trad Lotte Beirens –
van Kuijk toe tot het bestuur. De continuïteit van het NKFD wordt hiermee verzekerd. Samen met
zijn nieuwe voorzitter zal de organisatie op zoek gaan naar wegen om ook in de toekomst aan haar
doelstellingen te kunnen blijven voldoen.
De samenwerking met Janse & Janse, die van start ging op 1 januari 2005, 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 zullen
vanaf 2019 weer onvermoeid doorgaan 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, augustus 2019
Dr. Bart De Leeuw (voorzitter) Dr. R.C. van Leusden (penningmeester)
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NKFD JAARREKENING 2018
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Balans
31-12-2018

31-12-2017

ACTIVA

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

32,00
1.316,06
609,05
526,00

92,34
3.439,75
763,00
511,00
2.483,11

Liquide middelen
Rabobank 31.15.21.711
Rabobank 10.18.625.747
ING 960819
ASN Bank 82.19.56.574

22.846,30
0,00
9.119,48
50.440,11

4.806,09

17.255,31
5.771,27
8.720,55
56.956,40
82.405,89

Totaal

88.703,53

84.889,00

93.509,62

PASSIVA
Reserves en fondsen
- reserves
. Overige reserves
. Bestemmingsreserve

12.588,97
20.000,00

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

9.174,88
20.000,00
32.588,97

29.174,88

27.307,99
59.896,96

50.495,36
79.670,24

0,00
2.420,00
22.572,04

3.630,00
10.209,38
24.992,04

Totaal
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Staat van baten en lasten
Actueel 2018

Begroting 2018

Verschil 2018

Actueel 2017

Begroting 2017

Verschil 2017

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

11.965,36
4.534,21
32,00
-

16.865,00
6.770,00
200,00
-

4.899,642.235,79168,00-

19.238,77
4.500,10
300,00
-

25.675,00
6.849,00
250,00
-

-6.436,23
-2.348,90
50,00
-

Som der baten

16.531,57

23.835,00

7.303,43-

24.038,87

32.774,00

-8.735,13

32.356,34

74.280,00

46.823,33444,30
4.455,36
41.923,66-

18.063,22

73.924,80

-40.395,08
-10.640,08
-4.826,42
-55.861,58

2.980,63

9.575,00

6.594,37-

6.447,67

11.209,50

-4.761,83

Kosten van beleggingen

523,58

500,00

23,58

702,22

500,00

202,22

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

444,30

5.025,00

4.580,70-

531,4203

1.545,80

-1.014,38

Som der lasten

36.304,85

89.380,00

53.075,15-

25.744,53

87.180,10

-61.435,57

Resultaat

19.773,28-

65.545,00-

45.771,72

-1.705,66

-54.406,10

52.700,44

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

13.631,67
10.444,30
8.280,36

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving

60.455,00
10.000,00
3.825,00

531,42
10.531,42
7.000,38

40.926,50
21.171,50
11.826,80

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
Overige reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
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Toelichting op Staat van baten en lasten 2018
In 2018 laat de staat van baten en lasten een verschil zien van 45.771 euro ten opzichte van de begroting.
De baten liggen 7.303 euro lager en de lasten liggen 53.075 euro lager ten opzichte van de begroting.
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving liggen 4.899 euro lager dan begroot en baten uit acties van derden liggen 2.235 euro lager dan begroot.
Deelname aan enkele belangrijke events was niet mogelijk. (o.a. de hondenwandeling heeft niet in 2018 plaatsgevonden vanwege
verplaatsing naar een centralere locatie waardoor het niet tijdig te organiseren was)
Door een lagere bijdrage is de opbrengst van de Vriendenloterij 375 euro lager dan verwacht.
Lasten
Besteed aan doelstellingen
De kosten van wetenschappelijk onderzoek liggen 46.823 euro lager dan verwacht omdat declaties later zijn ontvangen dan verwacht.
Vanwege o.a. aangepassing van de website is aan voorlichting en wetenschappelijke bijeenkomsten 4.455 euro meer uitgegeven dan begroot.
Werving baten
De kosten uit eigen fondsenwerving liggen 6.594 euro lager dan begroot.
Vanwege afwezigheid bij enkele evenementen en uitstellen van de hondenwandeling naar 2019 zijn er minder kosten gemaakt dan verwacht..
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Begroting 2018
Begroting 2018

Actueel 2017

Begroting 2017

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

16.865,00
6.770,00
200,00
-

19.238,77
4.500,10
300,00

25.675,00
6.849,00
250,00
-

Som der baten

23.835,00

24.038,87

32.774,00

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

60.455,00
10.000,00
3.825,00

531,42
10.531,42
7.000,38

40.926,50
21.171,50
11.826,80

74.280,00

18.063,22

73.924,80

9.575,00

6.447,67

11.209,50

500,00

702,22

500,00

5.025,00

531,42

1.545,80

Som der lasten

89.380,00

25.744,53

87.180,10

Resultaat

65.545,00-

1.705,66-

54.406,10-

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beleggingen
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
Overige reserves
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
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-1.905,66
0,00
200,00
-1.705,66
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Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 2018

Bestemming

Lasten

Doelstelling

Werving baten

Diagnostiek Voorlichting
Eigen
Wetenschap.
en
en Wetensch. fondsenOnderzoek behandeling bijeenkomsten werving

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

13.187,37
180,13
192,35

10.000,00
180,13
192,35

6.503,15
720,52
769,40

540,39
2.224,76

71,83

71,83

287,30
-

215,48
-

Totaal

13.631,67

10.444,30

8.280,36

2.980,63

Acties
derden

Belegging
en

32.356,34

Totaal
2018

29.690,52
1.801,29
3.571,21
523,58
71,83
718,26
0,00
-

180,13
192,35
523,58

Totaal

Beheer en
administratie

523,58
3.504,21

Begroting
2018

Totaal
2017

74.280,00
5.636,43
6.250,80
676,38
2.536,39
-

18.448,81
810,70
4.843,79
500,39
729,80
-

444,30

36.304,85

89.380,00

25.333,49

444,30

36.304,85

89.380,00

25.333,49

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

7,50%
7,50%
45,00%
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.
2.980,63 : 11.965,36 x100 = 24,91%
Bestedingspercentage doelstellingen
Totale lasten: 32.356,34 waarvan 36.304,85 is besteed aan de doelstellingen. Bestedingspercentage 89,12%
Bestedingspercentage baten
Totaal besteed aan doelstellingen 32.356,24, totaal van Baten: 16.531,57 Bestedingspercentage 195,72%
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Reserves
Saldo
2018
01-01-2018 Toevoeging Bestedingen
Vrijval

Correctie

Totaal

Saldo
31-12-2018

3.414,0923.187,37
19.773,28

12.588,97
27.307,99
20.000,00
59.896,96

Reserves
Overige reserves
Bestemmingsfondsen
Bestemmingsreserve
Totaal reserves en fondsen

9.174,88
50.495,36
20.000,00
79.670,24

Bestemmingsfondsen

Saldo
2018
01-01-2018 Toevoeging Bestedingen
Vrijval

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

Bestemmingsreserve

7.150,00
20.000,00
11.753,00
10.000,00
1.592,36
50.495,36

Saldo
1-1-2018

Genetisch onderzoek bijniertumoren bij de hond 20.000,00
20.000,00
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3.414,09
-

23.187,37-

-

3.414,09 -23.187,37

-

2018
Correctie
-

10.000,003.187,3710.000,0023.187,37-

Vrijval
-

-

-

Saldo
31-12-2018
20.000,00
20.000,00

-

Totaal

Saldo
31-12-2018

10.000,003.187,3710.000,0023.187,37-

7.150,00
10.000,00
8.565,63
1.592,36
27.307,99

-

-
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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.

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, augustus 2019

Dr. Bart De Leeuw (voorzitter)
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Dhr. R.C. van Leusden(penningmeester)
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