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Zonder wetenschappelijk onderzoek is er geen medische
vooruitgang. Onderzoek is essentieel voor mensen met
kanker. Dat is waarom wij, bij Stichting tegen Kanker,
er een prioriteit maken. 2018 was wat dat betreft een
uitzonderlijk jaar, met meer dan 25 miljoen euro voor
verschillende onderzoeksteams. Dit uiteraard zonder
preventie en de begeleiding van patiënten en hun
naasten uit het oog te verliezen.

In 2018 kon Stichting tegen Kanker een recordaantal projecten
ondersteunen en financieren. Dit dankzij de buitengewone
vrijgevigheid van onze donateurs, de grote betrokkenheid
van de medewerkers van de Stichting en – niet te vergeten –
die van de vele vrijwilligers!

De rode draad doorheen al onze missies? De meest
efficiënte manier vinden om de middelen die ons door
onze vele donateurs zijn toevertrouwd, optimaal in te
zetten.
Twee belangrijke veranderingen in 2018 illustreren dit:
lancering van de projectoproep ‘Beauty Grants’, in
• de
plaats van de schoonheidszorgen voor patiënten die
Stichting tegen Kanker voordien zelf organiseerde;

Handelen: patiënten helpen om een
beter leven te leiden met en na kanker

16

Handelen: Stichting tegen Kanker
aan de lijn

Informeren: gevalideerde en
begrijpelijke informatie verstrekken

toegekend in het voorjaar van 2019. Hierover
berichten we in ons Jaarverslag van volgend jaar.
De doelstelling is voor beide initiatieven identiek: de
diensten in nauwe samenwerking met de ziekenhuizen
integreren in het zorgtraject van patiënten, zodat meer
mensen hiervan kunnen profiteren.
Een andere innovatie in 2018: de toekenning van
Levensloop Grants aan lokale projecten, op het terrein,
en in nauwe samenwerking met de organisatoren van de
plaatselijke Levensloop.
Nog een belangrijk punt: alle projecten gefinancierd
onder wat wij bij Stichting tegen Kanker ‘Grants’ noemen,
worden door onafhankelijke jury’s geselecteerd.
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Onze cijfers

Handelen: onze directe steun
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Mobiliseren: onze acties

omvorming van het bewegingsprogramma Rekanto/
• de
Raviva in de projectoproep ‘Grants Fysieke Activiteit’,
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Dankzij uw bijdrage,
dankzij u!

Zo werken we er bij Stichting tegen Kanker dagelijks aan
om beetje bij beetje hoop om te zetten in overwinning.
Dat is gelijk ook onze nieuwe slagzin en onze leidraad.

De patiënt staat in al onze initiatieven centraal. Als we de
zorg en behandeling van mensen met en na kanker, en hun
levensverwachting willen verbeteren, moeten we nog meer
investeren in wetenschappelijk onderzoek en in projecten
ter bevordering van hun levenskwaliteit. Daarnaast moeten
we ons blijven concentreren op preventie, screening en een
vroege diagnose.
Stichting tegen Kanker gaf in 2018 een recordbedrag uit aan
de ondersteuning van een breed scala aan projecten, met
name in fundamenteel, klinisch en translationeel onderzoek.
Maar ook ten gunste van postdoctorale mandaten, om
de koppeling tussen de klinische praktijk en onderzoek te
bevorderen, of ter aanmoediging van jonge onderzoekers via
de nieuwe fundamentele mandaten.
Ook andere projectoproepen kenden een gigantisch succes:
de Social Grants, de Beauty Grants en de Levensloop
Grants. Hierbij waken wij er steeds over dat deze projecten
rechtstreeks ten goede komen aan kankerpatiënten.
Andere missies van Stichting tegen Kanker zijn preventie
en het aanmoedigen van screening. Daarom richten we
onze pijlen tevens op initiatieven die het aantal nieuwe
kankergevallen helpen terugdringen, zoals stoppen met
roken of het bevorderen van een gezonde levensstijl. Het
meest sprekende voorbeeld is de Tournée Minérale, een
initiatief dat is uitgegroeid tot een iconisch merk van
Stichting tegen Kanker.
Al deze acties en initiatieven zijn maar mogelijk dankzij
onze vrijwilligers, donateurs en medewerkers, die zich hard
inzetten voor Stichting tegen Kanker en dus voor patiënten.

34
Dr. Didier Vander Steichel
Algemeen directeur

Professor Eric Van Cutsem,
Voorzitter

Professor Pierre Coulie,
Voorzitter

DE MISSIE VAN
STICHTING TEGEN KANKER
Onderzoek boekt vooruitgang in behandelingen. Zieken en hun
naasten worden beter en beter begeleid. Screening en preventie
blijven zowel hoopgevend als een uitdaging. Stichting tegen
Kanker speelt een belangrijke rol in al deze domeinen, in alle onafhankelijkheid en transparantie. Onze expertise wordt nationaal en
internationaal erkend. Kanker terugdringen? Daar werkt het hele
team van Stichting tegen Kanker keihard aan, op een professionele,
enthousiaste en integere manier.
Van hoop naar overwinning!
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Stichting tegen Kanker
is er voor u!
Stichting tegen Kanker is aanwezig op alle niveaus:
de zijde van onderzoekers, door hen financieel te
• aan
ondersteunen, zodat ze vooruitgang boeken in hun
onderzoekswerk;

Stichting tegen Kanker,
haar visie, haar missies
Stichting tegen Kanker is sinds 1924 een van de belangrijkste spelers in de strijd tegen kanker in België. Als een
organisatie die onafhankelijk en in het hele land opereert, kan zij onbevangen naar het totaalplaatje kijken,
prioriteiten identificeren en effectieve acties implementeren. De Stichting is niet alleen nationaal aanwezig,
maar maakt ook deel uit van een uitgebreid internationaal netwerk. Het is maar dankzij de vrijgevigheid van haar
donateurs dat haar visie vorm krijgt in concrete missies.

de zijde van patiënten en hun naasten, door hen
• aan
een luisterend oor te bieden en rechtstreeks te steunen

VISIE

(Kankerinfo, Tabakstop, financiële ondersteuning...);
de zijde van organisaties die zich inzetten voor het
• aan
welzijn van patiënten (door projecten te financieren met een

Van hoop naar overwinning!

focus op de levenskwaliteit van zieken);
de zijde van zieke kinderen en hun families, door hen
• aan
de mogelijkheid te bieden om even op adem te komen

MISSIES

(kinderkamp Tournesol, de Familiedag in Planckendael…);

•

De missies van Stichting tegen Kanker
zijn de volgende:

op lokaal vlak, via lokale initiatieven en contacten die
inzicht hebben in de behoeften op het terrein (de regionale
coördinatoren in zorgcentra en ziekenhuizen, Levensloop...);

VINDEN

het grote publiek, via sensibiliseringscampagnes tegen
• voor
uv, roken, alcoholconsumptie (Tournée Minérale) en voor de
voordelen van screening (Dikkedarmkankermaand...), maar
ook om wetenschappelijk onderbouwde, algemene informatie
te geven over kanker, in een begrijpelijke taal;

• eerst en vooral: de beste onderzoeksteams

GRANTS

Financieren van
wetenschappelijk onderzoek

het niveau van de overheden, om het gezondheidsbeleid
• op
te beïnvloeden, ten voordele van kankerpatiënten.

HANDELEN
DIENSTEN

SOCIAL GRANTS

EVENEMENTEN

Financieren van psychosociale projecten

De 72 medewerkers en bijna 700 vrijwilligers van Stichting tegen Kanker
zetten zich in met respect voor de waarden van de Stichting, namelijk:

MOBILISEREN

• Onafhankelijkheid: ons engagement is apolitiek en onbevooroordeeld. Onze standpunten zijn
gebaseerd op wetenschappelijke resultaten.

Lobby
Memorandum

• Doeltreffendheid: we streven voortdurend naar een maximale doeltreffendheid.
• Transparantie: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Promotie van
verschillende diensten

Efficiënter samenwerken tegen kanker

• Respect: de mens staat bij ons centraal. We tonen respect voor zijn keuzes, standpunten en
overtuigingen.
• Vertrouwen: we willen het vertrouwen van het publiek waardig zijn en streven standvastig en
vastberaden één enkel doel na: kanker terugdringen!
De pluralistische, onafhankelijke en vrijwillige raad van bestuur geeft richting aan de acties van
Stichting tegen Kanker en ziet toe op een goed beheer.

4 > Stichting tegen Kanker

De hoop op een wereld waarin het leven het wint van kanker:
door de genezingskansen te vergroten en ongeneeslijke
kankers te doen evolueren in chronische ziekten, dankzij
onderzoek en door het risico op kanker terug te dringen door
preventie. Zonder het verbeteren van de levenskwaliteit van
mensen geraakt door kanker te vergeten, voor en na de ziekte.

INFORMEREN
Web & e-mail
Telefoon
Experts

Sociale media
Brochures
Nieuwsbrief

Publicaties
Regionale coördinatie

financieren, zodat zij behandelingen vinden die de
overlevingskansen en levenskwaliteit van patiënten
verbeteren. Want inderdaad, om kanker te verslaan,
is het wetenschappelijk onderzoek dat hoop
langzaam omzet in overwinning;

• handelen waar nodig, met name door
psychosociale projecten te financieren die een
impact hebben op de levenskwaliteit van mensen
met kanker en hun naasten, alsook via diensten
zoals Tabakstop, Kankerinfo, etc. en via evene
menten zoals kinderkamp Tournesol, de Familiedag
in Planckendael en het COZ Symposium;

• alle actoren mobiliseren en de krachten bundelen
om effectiever te zijn. Projecten zoals Levensloop
en de Tournée Minérale geven een extra impuls aan
kankerpreventie. We ondersteunen ook ‘Generatie
Rookvrij’, een sociale beweging die jongeren tegen
tabak wil beschermen;

• mensen informeren door hun kennis over kanker,
de mechanismen achter de ziekte en behandelingen
te vergroten, en door onderzoeksresultaten om te
zetten in informatie die begrijpelijk en toegankelijk
is voor het brede publiek.
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Dankzij uw vrijgevigheid konden we € 31 448 784
toekennen aan verschillende projecten en Grants

268 kinderen
met kanker kregen de
kans om de ziekte even te
vergeten tijdens kinderkamp
Tournesol of de Familiedag

INFORMATIE EN GEZONDHEIDSPROMOTIE

13,5%

FONDSENWERVING

9,3%

¤ 4 733 480

¤ 3 260 925

STEUN AAN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

60,9%

859 patiënten

ALGEMENE
ADMINISTRATIEVE
KOSTEN

¤ 21 305 633

ontvingen financiële hulp
van Stichting tegen Kanker
om kosten gelinkt aan hun
behandeling te helpen dekken

0,8%

SOCIALE ONDERSTEUNING

15,5%

¤ 297 909

¤ 5 409 671

Kanker.be

Tabakstop.be

52,6%

41,7%

GIFTEN
¤ 15 360 135

5,7%

Tourneeminerale.be

LEGATEN
¤ 19 384 518
In 2018 toonde u zich
extra genereus en
liep het totaal aan
donaties op tot

OVERIGE

(SPONSORING, SUBSIDIES...)

¤ 2 097 596

€ 36 842 249

4 830 115
unieke bezoekers

bezochten de verschillende
websites van Stichting
tegen Kanker

Levensloop.be

10 873

mensen

namen contact op met de
rookstoplijn Tabakstop

181

nieuwe projecten
werden gefinancierd door
een van de Grants van
Stichting tegen Kanker*

106 899 personen

26

registreerden zich via de
website van Tournée Minérale.

BEAUTY GRANTS
uitgereikt voor in totaal

¤ 1 261 424

75

* De toegekende bedragen kunnen
gespreid zijn over 1, 2 of 4 jaar.
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80

WETENSCHAPPELIJKE GRANTS
toegekend voor
in totaal

LEVENSLOOP GRANTS
verdeeld voor
in totaal

¤ 25 043 565

¤ 320 573

namen deel aan Levensloop, ondersteund door

3 938 VECHTERS 71 835 supporters
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VINDEN

Financiering van
wetenschappelijk
onderzoek

De belangrijkste missie van Stichting tegen Kanker is het financieren van medischwetenschappelijk onderzoek, iets wat enkel mogelijk is dankzij de giften en legaten van
particulieren en ondernemingen. Wetenschappelijk onderzoek is onmisbaar om meer inzicht te
krijgen in de kankermechanismen en, op basis van dit begrip, nieuwe middelen te ontwikkelen
voor de opsporing, diagnose en behandeling van kanker. Het uiteindelijke doel is ervoor zorgen
dat artsen en oncologen hun patiënten de meest doeltreffende behandeling en/of de beste
levenskwaliteit kunnen bieden op korte, middellange en lange termijn.

TOEKENNING VAN DE WETENSCHAPPELIJKE GRANTS
Stichting tegen Kanker lanceert elke twee jaar een projectoproep. De aanvragen worden
voorgelegd aan twee onafhankelijke jury’s (de wetenschappelijke raden), die de dossiers volledig
onafhankelijk analyseren en de meest veelbelovende projecten selecteren voor het ontvangen
van een ‘Wetenschappelijke Grant’. In 2018 werden 275 dossiers ingediend, voor zowel
fundamenteel, als voor klinisch en translationeel onderzoek. Daarnaast zijn er de Grants voor
asbestgerelateerd onderzoek.

Evolutie van het aantal dossiers
300

297
275

250

250
219

200
150

Aantal ingediende
projecten

141

Aantal geselecteerde
projecten

159

100
50

45

2008

53

56

2010

2012

67

74

75

2014

2016

2018

FUNDAMENTEEL ONDERZOEK
Wetenschappelijk onderzoek boekt snel
vooruitgang, maar vereist een aanzienlijke en
duurzame financiële ondersteuning. Daar op
een bescheiden manier aan meewerken via mijn
functie binnen Stichting tegen Kanker is bijzonder
inspirerend en geeft mij veel voldoening, omdat
de geselecteerde wetenschappelijke projecten op
termijn levens helpen redden.
Patricia Servais, PhD, Manager Wetenschappelijke Grants

Fundamenteel onderzoek tracht de mechanismen die aan de grondslag liggen van kanker te
doorgronden. Meer kennis verwerven over de werking van gezonde cellen en kankercellen is bijzonder
belangrijk om nieuwe diagnostische benaderingswijzen en innoverende behandelingen te ontwikkelen,
of reeds bestaande behandelingen te verbeteren.

KLINISCH ONDERZOEK
Academisch klinisch onderzoek is gericht op het bepalen en valideren van de best mogelijke strategieën
voor de diagnose en behandeling van kanker.

TRANSLATIONEEL ONDERZOEK
Translationeel onderzoek legt de link tussen fundamenteel en klinisch onderzoek, en zoekt naar
praktische toepassingen van de meest recente fundamentele ontdekkingen, of probeert een antwoord te
formuleren op vragen die voortvloeien uit de behandeling van patiënten.

8 > Stichting tegen Kanker
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WETENSCHAPPELIJKE GRANTS
TOEGEKEND IN 2018

75

Voor de evaluatie en de selectie van de
onderzoeksprojecten doet Stichting tegen Kanker een
beroep op de deskundigheid van twee wetenschappelijke
raden: één gespecialiseerd in fundamenteel onderzoek
en één in klinisch en translationeel onderzoek.

ONDERZOEKSTEAMS

Totaal toegekend bedrag:

€ 25 043 565

*

fundamentele
onderzoeksprojecten
voor in totaal

HOE VERLOOPT DE
PROJECTSELECTIE?

185

PROJECTEN

30

FINANCIERING VAN LOPENDE
PROJECTEN IN 2018

Totaal toegekend bedrag:

De leden van de wetenschappelijke raden zijn nationaal
en internationaal erkende experts. Ze oefenen hun
mandaat volledig kosteloos uit.

€ 57 233 763*
FUNDAMENTEEL
ONDERZOEK

81

De ingediende projecten worden tevens voorgelegd aan
buitenlandse experts, actief in hetzelfde domein als de
kandidaten.

onderzoeksteams
voor in totaal

Op grond van deze evaluaties, die in plenaire zitting
worden besproken en beargumenteerd, selecteren
de wetenschappelijke raden de meest veelbelovende
projecten, die daarna definitief worden goedgekeurd
door de raad van bestuur.

€ 32 254 624

€ 13 795 611

39

translationele en
klinische onderzoeksprojecten voor

KLINISCH EN
TRANSLATIONEEL
ONDERZOEK

90

i

onderzoeksteams
voor in totaal

€ 21 812 263

Voor de samenstelling van de wetenschappelijke
raden verwijzen we naar www.kanker.be/onderzoek/
wetenschappelijke-raden

€ 9 658 954

6

asbestgerelateerde
onderzoeksprojecten
voor een bedrag van

€ 1 589 000

ASBESTGERELATEERD
ONDERZOEK

14

onderzoeksteams
voor in totaal

€ 3 166 876

*Totaalbedrag voor de volledige duur van de onderzoeksprojecten
(looptijd van 2 tot 4 jaar).

i

Een overzicht van de laureaten van de projecten geselecteerd in 2018 vindt u op
www.kanker.be/laureaten-onderzoek-2018
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POSTDOCTORALE MANDATEN
Naast de Wetenschappelijke Grants besloot Stichting tegen Kanker om
vanaf 2017 op jaarbasis klinische postdoctorale mandaten toe te kennen.
Die bieden clinici (artsen die hun klinische activiteit uitoefenen binnen
een academische structuur) de mogelijkheid om de helft van hun tijd te
besteden aan onderzoek. Stichting tegen Kanker financiert dit deeltijds
onderzoek rechtstreeks via de postdoctorale mandaten. De mandaten
worden eveneens door de wetenschappelijke raden geselecteerd en
toegekend aan arts-onderzoekers voor een periode van vijf jaar.

i

Een overzicht van de laureaten voor de postdoctorale mandaten
van 2018 vindt u op www.kanker.be/gefinancierde-projecten/
postdoctorale-mandaten

5

mandaten voor
arts-onderzoekers
werden in 2018
toegekend.
Totaal toegekend bedrag:

€ 1 260 000
< 11
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GETUIGENISSEN VAN
ONDERZOEKERS
PROF. VALÉRIE FONTEYNE,
UZ GENT
Laureate van een postdoctoraal
mandaat 2016

PROF. CÉDRIC BLANPAIN,
ULB
Laureaat van de Cancer Research
Award 2016

“Onderzoek is ondergefinancierd in België.
Stichting tegen Kanker laat toe om projecten te
realiseren die zonder haar steun niet mogelijk
zouden zijn. Het is echter het grote publiek dat
een bijdrage levert, en dat vind ik buitengewoon.
Bovendien komt Stichting tegen Kanker tegemoet
aan het gebrek aan overheidsinvesteringen in
onze universiteiten. Haar steun is buitengewoon
waardevol.”

LANCERING VAN DE MYPEBS-STUDIE
Op 28 september 2018 werd de MyPeBS-studie (My Personal Breast Screening) officieel
gelanceerd. Dit grootschalig Europees onderzoeksproject, gestart en (in België voor een
bedrag van € 600 000) gefinancierd door de Europese Unie, wordt door Stichting tegen
Kanker mede ondersteund (voor een bedrag van € 380 000), dankzij de vrijgevigheid van
haar donateurs.
Het doel van dit nieuwe onderzoek is een meer doeltreffende en veiligere
borstkankerscreening, rekening houdend met het individuele risicoprofiel van elke
vrouw. Naast de leeftijd, baseert de screening zich ook op haar persoonlijke en erfelijke
voorgeschiedenis, de dichtheid van het borstweefsel en bepaalde genetische analyses.
Die aanpak maakt een meer gerichte screening mogelijk, op basis van het individueel
vastgestelde risiconiveau. De resultaten worden in 2025 verwacht.

i
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Meer informatie op
www.kanker.be/nieuws/mypebs

DR. SOPHIE SERVAIS,
ULIÈGE
Laureate van een postdoctoraal
mandaat 2016

“Ik wil Stichting tegen Kanker en haar donateurs
oprecht en hartelijk bedanken voor hun
vertrouwen in onze projecten. Dit is niet enkel
financieel, maar ook moreel een enorme steun.”

“Als arts sta ik dichtbij patiënten. Maar
daarnaast wil ik ook het onderzoek helpen
vooruitgaan, om de zorg te optimaliseren.
De twee combineren is zonder dit mandaat
van Stichting tegen Kanker bijna onmogelijk.”

PROF. FRÉDÉRIC KRIDELKA,
ULIÈGE
Laureaat van een Wetenschappelijke
Grant in klinisch en translationeel
onderzoek 2018

“Zonder de Grant van Stichting tegen
Kanker hadden we ons onderzoek gewoon
niet kunnen voortzetten!”

DR. XAVIER GEETS, UCL
Laureaat van een postdoctoraal
mandaat 2014

“Door het statuut van arts-onderzoeker kunnen
we een continuüm garanderen van ontdekking
naar ontwikkeling, testen, validatie en daarna de
toepassing bij patiënten. Het is een schitterende
springplank om meer vooruitgang te boeken.”

PROF. VIGGO VAN TENDELOO,
UANTWERPEN
Laureaat van een Wetenschappelijke
Grant in klinisch en translationeel
onderzoek 2016

“Voor een Belgisch onderzoeker blijft het
moeilijk om voldoende fondsen te verzamelen
om aan onderzoek te doen. De steun van
Stichting tegen Kanker is dus van zeer groot
belang voor het onderzoek in België. Hoe
meer mensen Stichting tegen Kanker steunen,
hoe groter het budget voor kankeronderzoek
in ons land.”
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HANDELEN

Patiënten helpen om een beter leven
te leiden met en na kanker

De projectoproep voor de Beauty Grants
mee helpen opzetten, gaf me het gevoel
dat ik een steentje kon bijdragen aan het
welzijn van mensen die zulke momenten
heel hard nodig hebben. Gewoon, om even
te ontsnappen, al is het maar een ogenblik.
Om even niet te hoeven nadenken, maar
te mogen ‘zijn’. Op die manier kan ik iets
voor hen betekenen. Dat geeft me veel
voldoening.
Assia Maalmi, projectcoördinator

SOCIAL GRANTS EN BEAUTY GRANTS,
VOOR EEN BETERE LEVENSKWALITEIT
Stichting tegen Kanker wil patiënten ook helpen om een zo goed mogelijk leven te leiden,
ondanks de ziekte, de behandelingen, de bijwerkingen enzovoort. In 1990 was de Stichting een
van de pioniers op dit vlak met de lancering van ‘Goed verzorgd, beter gevoel’, een programma
voor schoonheidsverzorging en welzijn tijdens en tot een jaar na een kankerbehandeling. Het
initiatief kende een enorm succes. Het bood patiënten schoonheidszorgen, esthetisch advies,
massages en meer, om hen weer aan hun lichaam te doen wennen en hun zelfvertrouwen
weer op te bouwen. De diensten werden aangeboden door een groot netwerk van vrijwilligers,
opgeleid en begeleid door Stichting tegen Kanker.
Sindsdien is de onco-esthetiek uitgegroeid tot een op zichzelf staande discipline, die door heel
wat ziekenhuizen is opgenomen in het zorgaanbod. Ofwel in het ziekenhuis zelf, ofwel in de
nabije omgeving. Daarom besloot Stichting tegen Kanker in 2018 om haar eigen initiatief stop
te zetten en de pijlen voortaan te richten op een betere ondersteuning van onco-esthetische
organisaties en structuren, zodat zij hun zorgaanbod kunnen lanceren of uitbreiden, in
directe samenwerking met de oncologische afdeling van ziekenhuizen. Hiervoor werd er een
uitzonderlijke oproep voor Beauty Grants gelanceerd, naast de traditionele Social Grants. In dit
kader zagen ook de Levensloop Grants het levenslicht, eveneens bedoeld om de levenskwaliteit
van zieken te verbeteren, op lokaal niveau (zie pagina 31).

i

Voor een overzicht van de laureaten van de Beauty Grants verwijzen we naar
www.kanker.be/projecten-levenskwaliteit

Lopende financiering in 2018 van projecten gericht op het verbeteren
van de levenskwaliteit van patiënten

13%

Levensloop Grants
80 projecten
€ 320 573

38%

130

Social Grants
24 projecten
€ 966 160

projecten voor
een totaalbedrag van

49%
Beauty Grants
26 projecten
€ 1 261 424
14 > Stichting tegen Kanker

€ 2 548 157
i

U vindt alle informatie over
de projecten van de laureaten
op www.kanker.be/
projecten-levenskwaliteit
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HANDELEN
Onze directe steun

DE GLIMLACH VAN EEN ZIEK KIND
In België komt kanker bij kinderen (jonger dan 15 jaar) gelukkig zelden voor: het gaat om minder
dan 1%* van het totaal aantal kankergevallen. Maar achter dit cijfer gaan elk jaar ongeveer
300 kinderen schuil die de diagnose kanker krijgen...

268

In 2018 konden
kinderen
kanker even vergeten
45 zieke kinderen
gingen een weekje op
kinderkamp Tournesol.
De Familiedag in
Planckendael bracht
223 patiëntjes en hun
families samen,
1052 personen
in totaal.

De lachende en blije gezichtjes zien van zieke
kinderen nadat ze een dagje samen met hun
familie konden ontspannen in Planckendael
maken van mij een gelukkig man!
Ivan Woutermaertens, organisator van de
Familiedag van Stichting tegen Kanker

Om hen te laten genieten van een weekje ontspanning, terwijl ze tegelijk hun behandeling
voortzetten in een aangenaam, maar aangepast kader, afgestemd op hun specifieke behoeften,
organiseert en financiert Stichting tegen Kanker elk jaar het kinderkamp Tournesol. Dit kamp
is bedoeld voor kinderen van 3 tot 18 jaar. Stichting tegen Kanker werkt hiervoor al 30 jaar
samen met drie Waalse en Brusselse centra voor kinderoncologie: het CHR Citadelle (Luik), de
Clinique de l’Espérance (Montegnée) en het UKZKF (Brussel). Kinderkamp Tournesol is volledig
gratis voor de deelnemers, dankzij de vrijgevigheid van de donateurs en partners van Stichting
tegen Kanker. Maar wat het kamp vooral mogelijk maakt, is de onvermoeibare inzet van de
verzorgers, met de steun van bijna 50 gemotiveerde en toegewijde vrijwilligers.
Stichting tegen Kanker zet zich ook in voor de families van zieke kinderen. Zo wordt er al
25 jaar een Familiedag georganiseerd in Planckendael. Een dag waarop het dierenpark alleen
zieke kinderen en hun families verwelkomt. Tijdens de Familiedag genieten alle gezinsleden
samen met de jonge patiëntjes van enkele uren dierenplezier. Een dag waarop het hele gezin
de dagelijkse problemen even kan vergeten en de kans krijgt om gezellig samen te zijn in een
betoverende omgeving.

*Bron: Stichting Kankerregister, cijfers 2016 gepubliceerd in 2018

16 > Stichting tegen Kanker
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SOCIALE ONDERSTEUNING
FINANCIËLE STEUN AAN PERSONEN

Patiënten in een zwakke financiële positie, die het
moeilijk hebben om de medische kosten als gevolg
van kanker te betalen, kunnen onder bepaalde
voorwaarden en via een maatschappelijk assistent
een steunaanvraag indienen bij Stichting tegen
Kanker. Deze financiële steun wordt, indien de persoon
in aanmerking komt, toegestaan wanneer andere
mogelijkheden voor financiële tussenkomst zijn
uitgeput.

859

Personen ontvingen in 2018
financiële steun van Stichting
tegen Kanker.
Totaal toegekend bedrag:

€ 522 715
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49

€ 30 000

45

JAN

FEB

MAA

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

Toegekend bedrag
Aantal aanvragen

OKT

NOV

€ 54 158

15

€ 43 803

€ 10 000

€ 53 431

30

€ 51 239

€ 20 000

€ 33 962

Ziek zijn, kost geld… Ondanks een sociale zekerheid
waar velen ons om benijden, brengt ernstig ziek zijn
ook in ons land een soms zware en voor sommigen
zelfs ondraaglijke financiële last met zich mee. Zeker
wanneer de zich opstapelende medische kosten
gepaard gaan met dalende inkomsten…

60

€ 46 693

DIRECTE FINANCIËLE STEUN

54

79

65

60

60

€ 49 843

€ 96 902

70
€ 40 000

82

89
75

€ 39 673

Totaal toegekend bedrag:

82
77

€ 50 000

€ 34 053

projecten gefinancierd
door Stichting tegen
Kanker in 2018.

100

92

€ 54 776

69

€ 60 000

€ 26 393

De regiocoördinatoren van Stichting tegen Kanker bezoeken
regelmatig ziekenhuizen waar mensen met kanker worden behandeld.
Ze hebben er contact met verschillende zorgverstrekkers die direct
instaan voor de patiëntenzorg. Hierdoor houden ze een vinger aan
de pols wat betreft lokale behoeften waaraan op provinciaal niveau
nog niet wordt voldaan. Soms volstaat een bescheiden bedrag om
initiatieven te ontwikkelen op het vlak van sociale ondersteuning.
Stichting tegen Kanker ondersteunt dit soort lokale projecten met
een bedrag van maximaal € 1000, na indiening en goedkeuring van
een nauwkeurig en welomschreven projectdossier.

€ 34 691

Financiering van lokale, sociale projecten

2018

DEC

De gesteunde personen kregen
een gemiddeld bedrag van €

609

STRUCTURELE STEUN VAN
STICHTING TEGEN KANKER
Stichting tegen Kanker kent ook structurele steun toe aan
verschillende verenigingen actief op het vlak van patiënten
ondersteuning of preventie, zoals FAPA (Familial Adenomatous
Polyposis Association), EORTC (European Organization for
Research and Treatment of Cancer), Smoke Free Partnership, de
Alliantie voor een Rookvrije Samenleving (die Generatie Rookvrij
organiseert, zie pagina 26) enzovoort. Op die manier biedt ze
verschillende actoren de mogelijkheid om inhoudelijk werk te
verrichten rond belangrijke problemen inzake kankerbestrijding.
Stichting tegen Kanker (mede)financiert ook studies en piloot
projecten (Kanker bij zelfstandige ondernemers, Kanker en werk,
het project ‘Survivor’ van de EORTC…). Inzicht krijgen in alle
aspecten van een leven met of na kanker is belangrijk om te weten
wat de uitdagingen zijn, om te kunnen voldoen aan de behoeften
van patiënten, preventiecampagnes te organiseren, aan lobbywerk
te doen enzovoort.

In 2018 bedroeg het
totaalbudget voor
structurele steun

€ 1 187 797
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HANDELEN

Stichting tegen Kanker
aan de lijn

15 JAAR TABAKSTOP
Tabakstop is een gratis dienst, die al 15 jaar door Stichting tegen
Kanker wordt verleend, met steun van de overheid. Alle rokers in
België kunnen hier een beroep op doen indien ze hulp wensen bij
het stoppen met roken.
Tabakstop is een team van 31 tabakologen uit de drie gewesten van ons land. Het gaat om
zorgverleners (artsen, psychologen, verpleegkundigen) die in het bezit zijn van een aanvullend
diploma tabakologie en professionele rookstophulp kunnen bieden.
In 2018 werd er een nieuwe dienst gelanceerd om het stoppen met roken nog gemakkelijker
te maken. Het gaat om een gratis, reclamevrije smartphone-app, ontwikkeld door
gezondheidsprofessionals.

Tabakstop in 2018

Stoppen met roken.

68

%

personen belden
Tabakstop

1594

van de gebruikers
maakte kennis
met Tabakstop via
hun pakje
sigaretten!

personen namen
contact op via
e-mail

1267

Het kan!
Download
onze app!

V.U.: Dr. Didier Vander Steichel - Stichting tegen Kanker - Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel • Stichting van openbaar nut • 0873.268.432 • P&R 18.11 CDN Communication 18.4.195-2

10 873

Els, tabakoloog Tabakstop

Tabakstop geeft u advies en gratis begeleiding op

0800 111 00

rokers schreven
zich in voor een
coaching

Hebt u vragen over nicotinevervangers en geneesmiddelen om te stoppen met roken?
Praat erover met uw apotheker.
Met de steun van de overheden.

1.1.19 NL

Een dienst van

7438

personen vroegen
inlichtingen over
coaching

Onze motivatie? Elke dag opnieuw patiënten
en hun naasten ondersteunen in hun strijd
tegen de ziekte! Door hen emotionele steun,
financiële hulp of advies op maat te bieden,
hopen we hen op te beuren en terzijde te staan
in hun strijd tegen kanker.

239

chats via
Messenger

381

7249

personen
hebben de app
gedownload
(beschikbaar sinds
september)

personen ontvingen
financiële steun voor
nicotinevervangers

Tabakstop is een dienst
van Stichting tegen Kanker.
De dienst wordt gefinancierd
door het Vlaams Gewest,
de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie van
het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en het Waals Gewest.

(gemiddeld bedrag van
€ 175 per dossier)

Marie-Noëlle Rasson, coördinatrice Kankerinfo en Tabakstop

i
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www.tabakstop.be
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INFORMEREN

Gevalideerde en begrijpelijke
informatie verstrekken

4954
personen belden de dienst

5826

personen namen contact op
via e-mail

Een van de belangrijke missies van Stichting tegen Kanker is de algemene kennis over
kanker, de mechanismen die aan de grondslag liggen van de ziekte en de behandelingen
verbeteren. Ze ziet er ook op toe dat onderzoeksresultaten worden vertaald in informatie
die toegankelijk en begrijpelijk is voor het brede publiek. Al deze informatie – over specifieke
soorten kanker, hun behandeling, de levenskwaliteit van patiënten enzovoort – wordt verspreid
via verschillende dragers (themabrochures, een magazine, internet, sociale netwerken,
nieuwsbrieven...) die gratis en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Internet en sociale netwerken
voor al onze activiteiten

Samen

fied

PDF

certi

001.pdf

AN121_

KANKERINFO,
STEEDS EEN LUISTEREND OOR
Stichting tegen Kanker biedt deze gratis dienst aan
voor patiënten en hun familie, collega’s, leerkrachten,
gezondheidsprofessionals...
Kankerinfo biedt een luisterend oor, hulp en informatie,
verstrekt door een team van gezondheidsprofessionals. Alle
vragen of bezorgdheden rond de ziekte komen aan bod. De
medewerkers van Tabakstop geven algemene informatie
over de medische, psycho-emotionele en sociale aspecten
van de ziekte, alsook over de verschillende diensten,
activiteiten en vormen van ondersteuning aangeboden
door Stichting tegen Kanker of derden. Ze kunnen
ook psychologische steun bieden aan mensen die zich
neergeslagen voelen door kanker.
Het team van Kankerinfo bestaat uit artsen, psychologen,
maatschappelijk assistenten en gespecialiseerde
verpleegkundigen. Sinds 2018 is Kankerinfo ook bereikbaar
via Messenger. Dit nieuwe communicatiemiddel verhoogt de
digitale toegankelijkheid van de dienst.

434 501

unieke bezoekers op
kanker.be

unieke bezoekers
op de website van
Tabakstop

356 251
unieke bezoekers
op de website van
Tournée Minérale

De meest gestelde
vragen

oss
al d ier
ia

ants

« Gr
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eciaal do

»
s
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Borstka we
g
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eteren?
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indd

ERZ OEK

-

BEG ELE

IDIN G

-

PRE VEN

TIE

14/02/2018

08:36

1

KAN_001.

Papieren
dragers

190 000
mensen geabonneerd op het
kwartaalmagazine.

26% vragen over de
activiteiten van Stichting
tegen Kanker, waarvan 6% gaat
over financiële steun.

64 445

131 336

12% behoefte heeft aan een
luisterend oor.

fans van de Facebookpagina
van Tournée Minérale

8% vragen van sociale aard,

54 019

mensen geabonneerd
op de nieuwsbrief van
Tournée Minérale

fans van de Facebookpagina
van Stichting tegen Kanker

11 458
fans van de Facebookpagina
van Tabakstop
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KANKER

21
121
n° 1
2018,

brochures, leaflets, boekjes, affiches...
verstuurd op aanvraag.

waarvan 10% over de behandelingen, 7% over de symptomen en
5% voor een tweede opinie.

waarvan 2% gaat over de kosten
gekoppeld aan de ziekte en de
terugbetalingen.

maart

370 181

41% medische vragen,

18% vragen van psychoemotionele aard, waarvan

TEGEN

er

personen maakten gebruik van
psychologische bijstand

3 568 539

si

82

spe
c

0332_K

_WOB1

_1EM8O

33 873
mensen geabonneerd op
de nieuwsbrief van
Stichting tegen Kanker

Zichtbaarheid in de
geschreven en
audiovisuele pers
1210 artikels in de geschreven pers
waarin Stichting tegen Kanker of een
van haar afgeleide ’merken’ (Tabakstop,
Kankerinfo, Tournée Minérale) wordt
vermeld.

519 tv- of radio-uitzendingen waarin
informatie van Stichting tegen Kanker of
van haar afgeleide merken aan bod kwam
(Tournée Minérale, Levensloop, etc.).
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MOBILISEREN
Onze acties

HET BREDE PUBLIEK SENSIBILISEREN
Stichting tegen Kanker sensibiliseert het brede publiek over de risicofactoren om zo kanker
gevallen te voorkomen. Het gaat hierbij om roken, overgewicht, voeding, het gebrek aan
fysieke activiteit, de blootstelling aan uv-stralen en alcoholconsumptie. Stichting tegen Kanker
organiseert diverse communicatiecampagnes om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het
meest bekende voorbeeld is uiteraard Tournée Minérale, dat een groot succes kende in
februari 2018.

Tournée Minérale: een tweede rondje!
In 2017 organiseerde Stichting tegen Kanker
(in samenwerking met de Vlaamse vzw VAD
De DrugLijn) de eerste editie van Tournée Minérale
in België.
In 2018 schreven meer dan 100 000 personen
zich voor de tweede editie in via de website
www.tourneeminerale.be. Dit cijfer geeft niet het
werkelijk aantal deelnemers weer. Uit een enquête
die door het onderzoeksbureau Indiville op vraag
van Stichting tegen Kanker werd georganiseerd,
bleek dat één volwassene op vijf aan Tournée
Minérale deelnam.
‘Tournée Minérale’ is zelfs een onderdeel geworden
van het dagelijks taalgebruik, wat wijst op de grote
populariteit van de actie...
Dit is een mooi voorbeeld van een zeer succesvolle
preventie- en sensibiliseringscampagne!

i

www.kanker.be/nieuws/tourneeminerale2018

ENQUÊTERESULTATEN
Fake news is er vandaag in overvloed.
Wanneer onze gezondheid op het
spel staat, is het echter essentieel
om toegang te hebben tot informatie
waarop we volledig kunnen
vertrouwen. Dit is een van de missies
waar we onvermoeibaar aan werken.
Dr. Anne Boucquiau, manager experts en
woordvoerster

106 899
inschrijvingen via de website,
waarvan 5 264 teams en
77 446 individuen

82%

van de respondenten vond
Tournée Minérale een positief
en nuttig initiatief

92%
24 > Stichting tegen Kanker

van de respondenten bevestigt dat ze in 2019
opnieuw deelnemen aan Tournée Minérale

88%

van de Belgen kent
Tournée Minérale

Bijna 1 Belg op 5

ouder dan 18 jaar (18%) nam deel
aan Tournée Minérale 2018

76%

nam ook in 2017 deel aan
Tournée Minérale
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Sensibilisering voor
dikkedarmkanker
in maart

EN ER IS MEER!
Stichting tegen Kanker organiseerde in 2018 ook andere sensibiliserings- en
informatiecampagnes, zowel in de bioscoop als op tv en via sociale netwerken.
Enkele voorbeelden.

De eerste Generatie Rookvrij

De Rode Duivels, waaronder Adnan Januzaj en Koen
Casteels, gaven het beste van zichzelf om Generatie
Rookvrij mee te ondersteunen.

Oorspronkelijk was ‘Generatie Rookvrij’ een gezamenlijke
actie van Stichting tegen Kanker en Kom op tegen Kanker.
Al snel kreeg het initiatief ook de steun van de Belgische
Cardiologische Liga, de Gezinsbond, het Vlaams Instituut
Gezond Leven, de VRGT (Vlaamse Vereniging voor
Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding),
het Fonds des affections respiratoires (FARES), de
Service d’Étude et de Prévention du Tabagisme (SEPT)
en l’Observatoire de la Santé du Hainaut. Samen
vormden ze de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving
en trokken ze ten strijde tegen tabak. Ook tientallen
gezondheidsorganisaties en medische verenigingen sloten
zich aan. Op 28 mei 2018 bekrachtigde de Alliantie haar
charter. De aangesloten organisaties engageren zich om,
samen met hun leden, alles in het werk te stellen opdat
kinderen geboren in 2019 deel zullen uitmaken van de
eerste van vele rookvrije generaties.

Sofie Dumont, ambassadrice
van Stichting tegen Kanker
In 2018 werd sterrenchef Sofie Dumont toegevoegd aan
de lijst van ambassadeurs van Stichting tegen Kanker. Elke
maand stelde zij een heerlijk en gezond recept samen. Al deze
recepten zijn terug te vinden op de informatieve pagina’s van
Stichting tegen Kanker.

i www.kanker.be/nieuws/sofie-dumont-ambassadrice

www.generatierookvrij.be

4 februari, Wereldkankerdag

Hoe vrouwen beter sensibiliseren over
borstkanker? Om het juiste antwoord
met klem te benadrukken, nodigde
Stichting tegen Kanker bezoekers van
haar Facebookpagina uit om ‘Waar of
niet waar’ te antwoorden op vragen
rond deze ziekte. De campagne liep
de hele maand oktober en was gericht
op het geven van duidelijke, en vooral
correcte antwoorden aan vrouwen
via de website van de Stichting. Er
bestaan immers nog te veel mythes
en geruchten rond borstkanker.

Stichting tegen Kanker steunt de
fanclub 1895 en de Koninklijke Belgische
Voetbalbond voor een betere toepassing
van het algemeen rookverbod tijdens
alle wedstrijden en stages van de
nationale teams. Zo werd er in maart een
Tabakstop-sessie georganiseerd voor
alle supporters die graag willen stoppen
met roken. De strategie kadert in de
toekomstvisie van beide organisaties,
genaamd ‘Rookvrij Voetbal’.

i

www.kanker.be/nieuws/fanclub-stk

Stichting tegen Kanker wilde ter gelegenheid van Wereld
kankerdag de voordelen benadrukken van wetenschappelijk
onderzoek (en van wetenschappelijke ontdekkingen!).
Door de geboekte vooruitgang werden tussen 1990 en 2014
alleen al in België 85 000 overlijdens voorkomen!

i

www.kanker.be/nieuws/onderzoek-redt-levensmaar-hoeveel-precies
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i

www.kanker.be/nieuws/maartdikkedarmkanker

Roze oktober

Rookvrije Stadions
i

Dikkedarmkanker komt zeer vaak voor
in ons land en is verantwoordelijk voor
bijna tien overlijdens per dag. Een
tijdige screening maakt nochtans een
snelle behandeling met een goede kans
op genezing mogelijk! De eenvoudige,
gratis, compleet veilige en pijnloze test,
die mensen vanaf 50 jaar thuis kunnen
uitvoeren, wordt echter weinig gebruikt.
Stichting tegen Kanker voelde zich
verplicht om het belang van deze test
duidelijk te maken aan het grote publiek
via een sensibiliseringscampagne.

i

Zie de Facebookpagina van
Stichting tegen Kanker.

Enquête naar het zongedrag van Belgen
Stichting tegen Kanker voerde een nationale enquête rond
ons zongedrag. Daaruit blijkt voornamelijk dat Belgen zich
onvoldoende beschermen wanneer ze in België blijven.
80% van de ondervraagde personen is op een of andere
manier verbrand geweest door de zon, tegenover
67% in 2015, en dit vooral tijdens het uitoefenen van
buitenactiviteiten in eigen land. Kinderen hadden bovendien
vaker een zonneslag in 2017 (39%) dan in 2011 (26%).
Ook met de risico’s voor huidkanker als gevolg van het
uitoefenen van een beroep wordt te weinig rekening
gehouden. Deze enquête van Stichting tegen Kanker is
heel nuttig geweest om sensibiliseringsacties rond uv te
organiseren.

i

Een overzicht van alle resultaten vindt u op
www.kanker.be/enquete-uv-2018
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LOBBYING

Roken een halt toeroepen

Het behartigen van de belangen van patiënten, maar ook het promoten van de
volksgezondheid zijn belangrijke missies van Stichting tegen Kanker. Om onze boodschap
duidelijk over te brengen bij de overheidsinstanties, en hun beslissingen op gunstige wijze te
beïnvloeden, is het soms nodig om actie te ondernemen richting beleidsmakers.

Een van de grote actieterreinen van Stichting tegen Kanker is de strijd tegen roken en het ondersteunen
van rokers die willen stoppen.
Om te peilen naar de perceptie bij de bevolking, zowel rokers als niet-rokers, voerde Stichting
tegen Kanker in 2018 een Rookenquête rond het rookgedrag van de Belg en het draagvlak voor
beleidsmaatregelen inzake roken. De enquêteresultaten waren zeer nuttig om efficiënte campagnes
te ontwikkelen, die voldoen aan de verwachtingen van het brede publiek op het vlak van preventie en
rookstophulp.

Onze zes politieke prioriteiten
Rekening houdend met de verkiezingen van 2018 en 2019 was het belangrijk om de politieke partijen en
alle beleidsmakers te herinneren aan de belangrijkste thema’s behartigd door Stichting tegen Kanker.
Daarom stuurde de Stichting hen haar Memorandum.

i

U vindt de resultaten van deze enquête via www.kanker.be/enquetetabak2018

i www.kanker.be/nieuws/memorandum-stk
Dit Memorandum herinnert aan de

6 prioritaire aanbevelingen van Stichting tegen Kanker.

Stichting tegen Kanker vraagt beleids
makers om de subsidies voor weten
schappelijk kankeronderzoek aan
universiteiten, in onderzoeksinstellingen
en ziekenhuizen in ons land sterk
op te trekken, en om de Europese
doelstelling van 3% van het BBP voor
Onderzoek en Ontwikkeling zo snel
mogelijk te behalen.

Stichting tegen Kanker vraagt beleidsmakers om oncologische revalidatie
aan te duiden als een van de erkenningscriteria voor alle referentiecentra voor
kankerbehandeling in België.

1
2
3
4

Stichting tegen Kanker vraagt
beleidsmakers om van de bescherming
van de bevolking tegen overvloedige

blootstelling aan zowel natuurlijke
als kunstmatige uv-stralen een

6

Dankzij jaren van lobbywerk met
vele persberichten, opiniestukken
en contacten met de verschillende
kabinetten en administraties werd er
in 2018 een beslissende vooruitgang
geboekt in dit dossier.

Stichting tegen Kanker vraagt beleidsmakers
om snel vooruitgang te boeken in de

erkenning van referentiecentra voor
kankerbehandeling. Deze erkenning
moet zijn gebaseerd op objectieve en
gevalideerde criteria, om zo de verzorging
en de behandeling van kankerpatiënten te
optimaliseren
Stichting tegen Kanker vraagt beleidsmakers
om de strijd tegen tabak op te voeren met alle
doeltreffende middelen, zoals het verhogen

van de accijnzen op rookwaren en het
promoten van ‘Rookvrije Generaties’

LOBBYING OP
EUROPEES NIVEAU
Stichting tegen Kanker ijvert samen met
Smoke Free Partnership, een Europese ngo,
voor onder andere het opleggen van striktere
richtlijnen op het vlak van sigarettensmokkel
en hogere accijnzen op tabaksproducten.

Het Koninklijk Besluit dat de neutrale
pakjes wil invoeren vanaf 2020 werd
in 2018 eindelijk aan de Europese
Commissie voorgelegd voor de
kennisgevingsprocedure.

vanaf 2019.

5

absolute prioriteit te maken voor de
volksgezondheid.
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STRIJD VOOR
HET NEUTRALE
SIGARETTENPAKJE

Stichting tegen Kanker vraagt beleidsmakers
om de aanwezigheid van diensten op het vlak
van onco-esthetiek aan te duiden als een van
de erkenningscriteria voor alle referentiecentra
voor kankerbehandeling in België.

Gedurende het hele jaar voerde Stichting tegen
Kanker achter de coulissen verschillende acties om
dit eisenpakket kracht bij te zetten. En de resultaten
zijn er: de beperkte toegang tot de zonnebank voor
mensen met een huid die gevoelig is voor uv-stralen,
de beslissing om neutrale sigarettenpakjes in te
voeren, het stopzetten van de verkoop van sigaretten
in sommige winkels (met name Kruidvat, een van
onze partners)...
< 29
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Nieuw: ambassadeurs!

LEVENSLOOP,
EEN SOLIDARITEITSBEWEGING
Levensloop is een concept van de American Cancer Society
dat in België werd ontwikkeld door Stichting tegen Kanker. Het
is een solidariteitsbeweging waarvoor heel wat vrijwilligers
zich inzetten. Na ongeveer een jaar voorbereiding op het
terrein wordt elke Levensloop feestelijk afgesloten met een
evenement in het weekend. 24 uur lang lossen deelnemers
elkaar non-stop af om te wandelen of te lopen in teamverband,
als symbool voor de strijd die mensen met kanker de klok
rond leveren tegen de ziekte. Tijdens deze grootscheepse
bijeenkomst organiseren vrijwilligers allerlei soorten
activiteiten voor jong en oud, en betuigen alle aanwezigen hun
solidariteit met de Vechters (patiënten en ex-patiënten) die
systematisch gevierd en geëerd worden.
Deze beweging heeft zich sinds 2011 over heel België
uitgebreid en elk jaar komen er nieuwe edities van Levensloop
bij! In 2018 trad ook Charleroi toe tot de grote Levensloopfamilie.
Levensloop is een must geworden voor al wie patiënten en
hun naasten steunt.

27

Voor het eerst heeft Levensloop in 2018
gewerkt met ‘online ambassadeurs’. Deze
personen beloven om de boodschap van
Levensloop met zoveel mogelijk mensen te
delen. Concreet betekent dit dat Stichting
tegen Kanker hen een e-mail stuurt met
de vraag om een bepaalde boodschap te
‘sharen’ met familie en vrienden, via de door
hen gekozen sociale netwerken (Facebook,
LinkedIn, Twitter…).

675

ENKELE RESULTATEN VOOR 2018

edities van Levensloop in België

vrijwilligers

71 835

deelnemers ingeschreven in
1532 teams, en tienduizenden
bezoekers

3938

Vechters (patiënten en
ex-patiënten) die werden geëerd

€ 3 988 218

ingezameld voor de strijd
tegen kanker

246

Financiering van
lokale behoeften

ambassadeurs schreven zich in

De ondersteuningsbehoeften variëren sterk
in de verschillende regio’s van het land
naargelang de initiatieven die al dan niet op
lokaal vlak worden ontwikkeld voor patiënten.
Om eventuele lacunes te helpen opvangen,
bedacht Stichting tegen Kanker in 2018 de
‘Levensloop Grants’.
De initiatiefnemers van elke Levensloop
kunnen zo een of meer aanvragen indienen
voor de financiering van projecten rond het
welzijn van patiënten en hun naasten in hun
regio. Een onafhankelijke jury maakt een
selectie en de laureaten ontvangen financiële
steun dankzij een deel van de via
de Levensloop ingezamelde bedragen.
Brugge
Koksijde
26/05

80

lokale projecten
gefinancierd door Stichting
tegen Kanker in 2018, via de
edities van Levensloop
Totaal toegekend bedrag:

06/10

137

ambassadeurs deelden de boodschap

16

gedeelde posts

51 176

views op sociale netwerken

Turnhout
23/06

Evergem
16/06
Gent
05/05

Kortrijk
22/09

Neteland
26/05

Beveren
20/10

Tessenderlo
22/09

Edegem
29/09
Leuven
05/05
ICW*
02/06

Maaseik
19/05
Genk
29/09

Aalst
06/10

Ronse
28/04

Lommel
15/09

BXL ULB
20/10

Braine-l'Alleud
19/05

Hasselt
28/04
Sint-Truiden
06/10
Luik
19/05

Bergen
12/05

Charleroi
06/10

Visé
09/06

Verviers
29/09

Namen
22/09

€ 320 573,40

Levensloop
in 2018
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DANKZIJ UW BIJDRAGE,
DANKZIJ U!
Het is voornamelijk dankzij al haar donateurs* dat Stichting tegen Kanker is uitgegroeid tot
een belangrijke speler op het vlak van de kankerbestrijding in België. En dat zij erin is geslaagd
om tegelijk ondersteuning te bieden aan onderzoekers, patiënten en hun naasten, dat zij al
haar sensibiliserings-en informatiecampagnes kan voeren, en dat haar medewerkers zich elke
dag opnieuw kunnen inzetten voor patiënten.
We willen ieder van u die de acties van Stichting tegen Kanker steunt uit de grond van ons hart
bedanken.
U die puur uit vrijgevigheid 10, 100, 1000 euro of meer schonk.
U die Stichting tegen Kanker opnam in uw testament, en al diegenen die van ons zijn
heengegaan en dit sterke gebaar van solidariteit met kankerpatiënten hebben gemaakt.
U, de bedrijven, die onze acties steunen.
U, de deelnemers van Levensloop, die zich het hele jaar door inzetten om geld in te
zamelen voor patiënten en onderzoekers.
U, de gewestelijke overheden, die subsidies toekennen aan Tabakstop, zodat deze dienst
rokers kan helpen om definitief te stoppen.
U allemaal, nogmaals bedankt voor uw steun. Dankzij ieder van u boeken onderzoekers
vooruitgang en kunnen ze levens helpen redden. Dankzij u worden zieken gesteund via
programma’s gericht op het verbeteren van hun levenskwaliteit. Dankzij u beschikt het brede
publiek over correcte informatie en over de middelen om hun eigen gezondheid te bewaren.

Speciale dank aan
onze vrijwilligers
Stichting tegen Kanker kan rekenen op de moed, de
motivatie en de glimlach van meer dan 700 vrijwilligers
die haar het hele jaar door steunen, via Levensloop
of via andere evenementen. Zonder jullie zouden de
acties van Stichting tegen Kanker eenvoudigweg niet
mogelijk zijn! In naam van patiënten en hun naasten,
en in naam van onderzoekers, willen alle medewerkers
van Stichting tegen Kanker jullie oprecht bedanken!

Binnen ons team prijzen we ons
gelukkig: we hebben dagelijks
contact met mensen die solidair,
vrijgevig en verenigd zijn in de strijd
voor kankerpatiënten. Samen helpen
we levens redden.

Met jullie aan hun zijde zijn de medewerkers van
Stichting tegen Kanker gelukkig en trots dat ze
meewerken aan deze grote strijd tegen kanker.
Van hoop naar overwinning!

Huy-Quan Nguyen, manager Fundraising

* Uitgezonderd de dienst Tabakstop, die
wordt gefinancierd door de overheid.
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ONZE CIJFERS
Jaarrekening 2018
(in euro)

Geconsolideerde resultatenrekening op 31 december 2018
ONTVANGSTEN
Het totaal van de ontvangsten bedraagt
36 842 249 euro. De belangrijkste bronnen zijn
enerzijds legaten, goed voor 52,6% van dat
bedrag, en anderzijds giften, goed voor 41,7%.
In deze laatste vertegenwoordigt het evenement
Levensloop 24,5% van de giften van 2018.

lening en preventiecampagnes. Legaten vormen
de enige uitzondering hierop: net zoals de andere
ontvangsten, worden deze uit legaten gebruikt
zoals hierboven beschreven, maar om de wens van
een deel van de erflaters te respecteren, namelijk
acties met een duurzaam karakter steunen, kan
een eventueel positief saldo op het einde van het
jaar gereserveerd worden voor het opbouwen
van het Lange Termijn Financieringsfonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek (patrimonium).
De doelstelling van dit fonds is tweeërlei:

Operationele consolidatie op het
niveau van Stichting tegen Kanker
In dit jaarverslag bundelt de naam ‘Stichting’
alle activiteiten en rekeningen van Stichting
tegen Kanker, stichting van openbaar nut,
en drie vzw’s: de Belgische Vereniging voor
Kankerbestrijding, de Belgische Federatie
tegen Kanker en het Œuvre Belge du Cancer.

De andere ontvangsten vormen 5,7% van het
totaal en zijn hoofdzakelijk afkomstig van sub
sidies van de verschillende regio’s voor het beheer
van Tabakstop en van sponsors, waaronder een
belangrijke financiering van de Etex Group om
de onderzoeksprojecten rond mesotheliomen
en andere asbestgerelateerde kankers te ondersteunen.

VERDELING VAN DE LOPENDE
ONTVANGSTEN 2018

52,6%
Erfenissen

• ook in minder voorspoedige jaren de financiële
ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek
garanderen;

• extra

inspanningen mogelijk maken in het
geval van acute nood, bovenop de budgettaire
voorzieningen.

Inzake legaten geniet Stichting tegen Kanker
van verminderde successierechten, ongeacht
het bedrag van de nalatenschap (8,5% voor
Vlaanderen, 6,6% voor Brussel en 7% voor
Wallonië). Daardoor komt het grootste deel van
een legaat ook effectief ten goede aan onze
doelstellingen.

BESTEMMING VAN DE UITGAVEN

5,7%
Andere
Opbrengsten

41,7%
Giften

BESTEMMING VAN DE
ONTVANGSTEN
De ontvangsten van Stichting tegen Kanker
worden integraal gebruikt om haar statutaire
activiteiten te financieren, na aftrek van de
administratieve en fondsenwervingskosten (in
2018, bedroegen de administratieve en fondsenwervingskosten 10,1% van de uitgaven).
Concreet investeren we bijna al onze ontvangsten
integraal en nagenoeg onmiddellijk in steun aan
wetenschappelijk onderzoek, sociale dienstver-
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Het totaal van de lopende uitgaven in 2018
bedraagt 35 007 618 euro. Deze uitgaven zijn als
volgt opgesplitst:

• De

steun aan wetenschappelijk onderzoek
bedraagt 21 305 633 euro in 2018. Dit bedrag
omvat onder meer:

WW18

500 000 euro voor steun aan wetenschappelijk onderzoek (projectoproep 2019).
905 000 euro voor steun aan FAPA/EORTC/
BSMO.

WW

• De sociale hulp bedraagt 5 409 671 euro.
Daarbij gaat het zowel om activiteiten die de
Stichting zelf opzet (financiële hulp, Kankerinfo,
psychologische begeleiding, toekenning van
Grants voor het organiseren van projecten
rond schoonheids
verzorging, een bewegings
programma op maat van mensen met of
na kanker, enz.), als om de financiering van
projecten georganiseerd door verschillende
sociale actoren.
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• De

kosten voor informatie en gezondheidspromotie bedragen 4 733 480 euro.
Hieronder vallen de kosten voor Tabakstop,
informatiecampagnes, de organisatie van
symposia en publicaties (folders en brochures).

• De

kosten voor fondsenwerving bedragen
3 260 925 euro
De directe uitgaven van fondsenwerving zijn
hierin begrepen, zoals mailings en televisie
campagnes.

• De

louter administratieve kosten, dus kosten
welke niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan onze
activiteiten, bedragen 297 909 euro.

VERDELING VAN DE
LOPENDE UITGAVEN 2018

BEREKENING EN OPDELING
VAN DE UITGAVEN

60,9%
Steun
wetenschappelijk
onderzoek

9,3%
Kosten
fondsenwerving

0,8%
Algemene
administratiekosten

15,5%
Sociale
ondersteuning

13,5%
Informatie,
gezondheidspromotie

De personeelskosten zijn in de hiernaast vermelde
bedragen inbegrepen.
Het courant resultaat, d.i. het saldo van de lopende
ontvangsten ten opzichte van de lopende uitgaven,
bedraagt 1 834 631 euro. Het resultaat van het
boekjaar wordt positief beïnvloed door een netto
financieel resultaat en andere opbrengsten van
704 801 euro en door een voorziening voor vermindering van financiële activa voor een bedrag van
1 559 607 euro. Het uiteindelijke nettoresultaat
van 979 825 euro wordt toegevoegd aan het Lange
Termijn Financieringsfonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek (patrimonium).

De uitgaven worden steeds rechtstreeks toegewezen
aan één of verschillende activiteiten. Zo kan de kost
van een informatiecampagne verdeeld zijn over de
posten ‘informatie’ en ‘fondsenwerving’, afhankelijk
van hun respectieve belang. Voor elke activiteit
gebeurt deze toewijzing volgens verdelingsprincipes
goedgekeurd door de raad van bestuur. De uitvoering
ervan staat onder controle van een onafhankelijk
revisorenkantoor.
Vanaf 2015 worden de direct toewijsbare personeelsleden volledig toegewezen aan de afdeling
waarin de medewerkers tewerkgesteld zijn. Enkel de
medewerkers welke prestaties leveren voor diverse
afdelingen worden verdeeld over de afdelingen op
basis van een zo correct mogelijke inschatting van
hun effectief gepresteerde uren voor die afdelingen.
Op die manier worden de uren van de ondersteunende diensten dus ook al dan niet gedeeltelijk
toegewezen aan de verschillende missies van
Stichting tegen Kanker. Dit leidt tot een realistisch
beeld van de werkelijkheid.
Voor 2018 komen we in totaal op 110 779 werkuren,
wat overeenstemt met een kost van 5 906 557 euro.
Dit bedrag is de som van 4 935 006 euro voor de
realisatie van de statutaire doelen, 297 909 euro
voor de algemene administratie en 673 642 euro
voor fondsenwerving.

GECONSOLIDEERDE BALANS
OP 31/12/2018
Commentaar bij de verschillende
balansposten
ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële en materiële vaste activa
Deze rubriek omvat hoofdzakelijk het gebouw
van de Stichting aan de Leuvensesteenweg 479
te 1030 Brussel. De Stichting biedt gratis ruimte
aan andere verenigingen actief in de kankerbestrijding. Naast de kantoren zijn er ook vergaderen conferentiezalen in het gebouw. Deze staan
eveneens gratis ter beschikking van zelfhulpgroepen, artsenverenigingen, vrijwilligersgroepen
en andere organisaties. De toename van het
bedrag van de immateriële en materiële vaste
activa is in hoofdzaak toe te schrijven aan de
immateriële investeringen.
Vaste activa in naakte eigendom
Deze rubriek omvat goederen (gebouwen en
financiële activa) uit erfenissen of giften waarop
een vruchtgebruik rust. Meestal worden ze pas te
gelde gemaakt na verloop van het vruchtgebruik.
Geldbeleggingen ter dekking van statutaire
schulden
Deze rubriek omvat de gereserveerde geldbeleggingen waarmee de Stichting haar verplichtingen
dekt die ze is aangegaan voor wetenschappelijke
onderzoeksbeurzen en sociale steunfondsen.
De betaling daarvan is immers over (meestal
één tot vier) jaren gespreid. Het bedrag van
66 867 517 euro dient tot dekking van de lopende
verplichtingen, die bij de passiva terug te vinden
zijn onder de rubriek ‘statutaire schulden’. Het
bedrag geldt als betalingsgarantie voor de begunstigden van subsidies.
VLOTTENDE ACTIVA
Diverse vorderingen en voorraden
Hier gaat het om bedragen die Stichting tegen
Kanker nog moet ontvangen voor reeds gefactureerde prestaties, sponsorgelden, etc. Het te
ontvangen saldo van de verschillende Gewesten,
dat ons is toegekend in het kader van het beheer
van Tabakstop, valt hier ook onder.

Vorderingen op erfenissen
Deze rubriek slaat op het totaal van de nog te
ontvangen erfenissen die door de raad van bestuur
zijn aanvaard. Een erfenis (inkomsten en vorderingen) wordt in de boekhouding opgenomen
na aanvaarding door de raad van bestuur. Het
bedrag omvat financiële tegoeden en te verkopen
onroerende goederen (huizen, appartementen en
gronden) die zijn nagelaten aan Stichting tegen
Kanker, maar op 31 december 2018 nog niet waren
ontvangen.
Thesauriebeleggingen en beschikbare waarden
Buiten de beleggingen voorbehouden voor het
dekken van de statutaire schulden bedraagt de
thesaurie 62 730 945 euro. Het betreft enerzijds
beschikbare waarden en financiële activa verkregen
uit legaten en anderzijds liquide middelen nodig
voor de dagelijkse werking van de organisatie.
In navolging van de beslissing van de raad
van bestuur worden de beleggingen als een
goede huisvader beheerd. De boekhoudkundige
waardering van de financiële waardestukken is
deze van hun oorspronkelijke verwerving. Indien
hun waarde op 31 december lager is dan de
aanschaffingswaarde, wordt een provisie voor
waardevermindering geboekt. Meerwaarde wordt
pas geboekt wanneer ze effectief is gerealiseerd.
Op 31 december 2018 bedroeg de gecumuleerde
geboekte waardevermindering van de portefeuille
1 559 607 euro. De niet-gerealiseerde en nietgeboekte meerwaarde kwam uit op 3 105 717 euro.

PASSIVA
PATRIMONIUM (Lange Termijn Financieringsfonds voor Wetenschappelijk Onderzoek)
Op 31 december 2018 bedroeg het geconsolideerd
patrimonium (Lange Termijn Financieringsfonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek) van de Stichting
96 339 521 euro, een verhoging van 979 825 euro
tegenover de situatie op 31 december 2017. Dankzij
de positieve resultaten van de afgelopen jaren is
het Reservefonds verder aangegroeid, rekening
houdend met de statutaire verplichtingen. Dit laat
ons toe het voortbestaan van de initiatieven van
Stichting tegen Kanker te garanderen, waarbij de
stabiliteit en de kwaliteit van haar dienstverlening
centraal staan.

Vorderingen Etex
Geen te verwachten saldo van Etex voor 2018.
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SCHULDEN EN STATUTAIRE PROVISIES

PASSIVA

Deze rubriek slaat op het geheel van verbintenissen die Stichting tegen Kanker is aangegaan voor steun
aan het wetenschappelijk kankeronderzoek en sociale dienstverlening. Het gaat om:

•

•

•

het verschuldigd saldo van de subsidies voor
andere steun bedraagt 160 000 euro (BSMO,
Knowledge);

• de provisie voor de Social Grants bestemd voor
de projectoproep van 2019, met een totaal hiervoor gereserveerd bedrag van 1 000 000 euro
en een verschuldigd saldo van 33 840 euro voor
de Social Grants van 2018;

het verschuldigd saldo van de subsidies aan
het wetenschappelijk kankeronderzoek in 2018
bedraagt 1 885 157 euro;

• de provisie voor wetenschappelijk kankeronder- • de provisie voor de Beauty Grants bestemd voor
zoek, bestemd voor de projectoproep 2018,
met een totaal hiervoor gereserveerd bedrag
van 24 942 124 euro inclusief 1 500 000 euro
ondersteuning van Etex;

• de provisie voor verschillende vormen van sociale

ondersteuning, bestemd voor de projectoproep
2018, met een totaal hiervoor gereserveerd
bedrag van 590 000 euro (MyPebs…);

• het

verschuldigd saldo van de subsidies voor
sociale steun bedraagt 1 757 541 euro.

• de

provisie voor de FAPA-subsidie bedraagt
300 000 euro;

de projectoproep 2019, met een totaal hiervoor
gereserveerd bedrag van 476 230 euro;

•

de provisie voor de Grants Fysieke Activiteit
bestemd voor de projectoproep 2019, met een totaal
hiervoor gereserveerd bedrag van 700 000 euro;

• het verschuldigd saldo voor de postdoctorale man
daten van 2014 en 2018 bedraagt 5 464 755 euro;

• de

provisie voor de postdoctorale mandaten
bestemd voor de projectoproep van 2019, met
een totaal hiervoor gereserveerd bedrag van
1 200 000 euro.

2018

Immateriële en materiële vaste activa

1.940.118

1.676.959

Vaste activa in naakte eigendom

1.950.154

1.926.749

92.275

340.822

Waarborgen en borgtochten
Toegekende geldbeleggingen (ter dekking van statutaire schulden)
TOTAAL VASTE ACTIVA

2.373

6.350

66.867.517

67.129.723

70.852.437

71.080.603

129.100

670.764

VLOTTENDE ACTIVA
Diverse vorderingen en voorraden
Vorderingen Etex

0

0

Vorderingen op erfenissen

28.379.155

36.419.275

Geldbeleggingen

57.293.542

31.962.688

Liquide middelen

5.437.403

7.548.540

2.651

3.824

291.131

292.475

91.532.982

76.897.566

162.385.419

147.978.169

61.973

61.973

Te innen interesten
Over te dragen kosten
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

TOTAAL ACTIVA
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
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4.408.912
68.475.557
22.475.227

96.339.521

95.359.696

11.631.376
1.757.541
930.000
37.827.281
0
300.000
6.664.755
1.033.840
476.230
700.000

9.950.506
1.004.402
740.000
31.710.350
0
660.000
2.411.999
658.040
1.250.000
350.000

61.321.023

48.735.297

Leveranciers
Fiscale, sociale en salariële schulden
Andere schulden
Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten
Te boeken boni op erfenissen

1.647.754
1.368.499
80
1.299.695
408.847

1.731.056
939.750
80
747.958
464.332

TOTAAL SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

4.724.875

3.883.176

162.385.419

147.978.169

61.973

61.973

Patrimonium op 31 december (Lange Termijn Financieringsfonds voor Wetenschappelijk Onderzoek)

STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN
Steun aan kankeronderzoek
Sociale steun
Andere subsidies
Voorzieningen voor toekomstige statutaire schulden
Voorziening voor technische platformen
Voorziening voor FAPA
Voorziening voor toekomstige postdoctorale mandaten
Voorziening voor Social Grants
Voorziening voor Beauty Grants
Voorziening voor Grants Fysieke Activiteit
TOTAAL STATUTAIRE SCHULDEN EN VOORZIENINGEN

SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

TOTAAL PASSIVA

Geconsolideerde resultatenrekening op 31 december 2018 versus 2017 (in euro)
2017

VASTE ACTIVA

Activa in aanbouw

4.408.912
90.950.784
979.825

Startpatrimonium
Overgedragen resultaat op 1 januari
Overgedragen resultaat van het boekjaar

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Geconsolideerde jaarbalans op 31 december 2018 versus 2017 (in euro)
ACTIVA

2017

PATRIMONIUM

Steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek en sociale dienstverlening

De subsidies die definitief zijn toegekend aan
wetenschappelijk kankeronderzoek, voor een
verschuldigd saldo van 11 631 376 euro, waarvan
de betaling in schijven gebeurt en gespreid is
over verschillende jaren;

2018

LOPENDE ONTVANGSTEN

2018

2017

15.360.135
19.384.518
2.097.596
36.842.249

15.340.646
29.775.523
2.285.535
47.401.704

2018

2017

21.305.633
5.409.671
4.733.480
3.260.925
297.909

15.204.476
6.377.531
4.657.483
3.078.590
248.513

TOTAAL LOPENDE UITGAVEN

35.007.618

29.566.593

COURANT RESULTAAT

1.834.631

17.835.111

2018

2017

43.205
1.466.955
-805.359
-1.559.607

2.426
5.008.735
-296.625
-74.420

979.825

22.475.227

Giften
Legaten
Andere opbrengsten
TOTAAL LOPENDE ONTVANGSTEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEKOSTEN
Steun wetenschappelijk onderzoek
Sociale hulp
Informatie en gezondheidspromotie
Fondsenwerving
Algemene administratiekosten

ANDERE OPBRENGSTEN EN KOSTEN
Andere opbrengsten
Financiële opbrengsten
Financiële kosten
Provisie voor waardevermindering financiële activa

OVER TE DRAGEN RESULTAAT
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Raad van Bestuur Stichting tegen Kanker (op 31 december 2018)
Professor dokter Eric Van Cutsem, Voorzitter
Hoofd Digestieve Oncologie aan het UZ Gasthuisberg/Leuven
Professor aan de KU Leuven
Professor Pierre G. Coulie, Voorzitter
Professor aan de Université catholique de Louvain
De heer Pierre Konings, Ondervoorzitter en
Schatbewaarder
Vennootschapsbestuurder
Meester Jean-François Taymans
Erenotaris
Ereprofessor aan de Université catholique de Louvain
Voorzitter van het Auditcomité

Baron André Oosterlinck
Ererector aan de KU Leuven
Baron Jean Stephenne
Vennootschapsbestuurder (biotechnologische sector)
De heer Philippe De Page, Secretaris
Ereprofessor aan de Université Libre de Bruxelles
Professor Dominique Bron
Hoofd Klinische en Experimentele Hematologie aan
het Jules Bordet Instituut
Baron Andreas De Leenheer
Ererector aan de Universiteit Gent

Professor Wilfried De Neve, Erevoorzitter
Professor aan de Universiteit Gent

De heer Léon Dierckx
Gewezen lid van een bancair directiecomité

Professor Marc Hamoir, Erevoorzitter
Hoogleraar aan de Université catholique de Louvain
Directeur van het Institut Roi Albert II de cancérologie et
hématologie
Hoofd afdeling hoofd- en halschirurgie van de Cliniques
universitaires Saint-Luc

Dokter Michel Vanhalewyn
Huisarts

Professor Michel Symann, Erevoorzitter
Professor emeritus aan de Université catholique de Louvain
De heer Jacques Deneef, Ondervoorzitter
Vennootschapsbestuurder (communicatiesector)
De heer Paul Dor
Fysica-ingenieur
Vennootschapsbestuurder

Dokter Lieve Verplancke
Vennootschapsbestuurder
Professor Dokter Anne De Paepe
Prorector Universiteit Gent
Mevrouw Martine De Rouck
Vennootschapsbestuurder
De heer Robert de Mûelenaere
Gedelegeerd Bestuurder Confederatie Bouw

Nuttige informatie
Historiek
Stichting tegen Kanker ontstond na de fusie van de vzw’s
‘Œuvre Belge du Cancer’ (OBC), ‘Belgische Vereniging tegen
Kanker’ en ‘Belgische Federatie tegen Kanker’. Zo werden al
deze verenigingen gebundeld onder een gemeenschappelijke
noemer. Sindsdien is Stichting tegen Kanker de enige nationale
kankerbestrijdende organisatie in België die kankeronderzoek
financieel steunt, initiatieven voor sociale dienstverlening
realiseert én preventie- en informatiecampagnes voert.
Stichting tegen Kanker is erkend als stichting van openbaar
nut (KB van 13 december 2004).

Nationaal nummer: 424 778 440
Oprichtingsdatum: 16/09/1983
OEuvre Belge du Cancer, vzw
Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel
Nationaal nummer: 457 127 049
Oprichtingsdatum: 4/09/1995
Belgische federatie tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel
Nationaal nummer: 465 910 695
Oprichtingsdatum: 20/01/1999

Ondernemingsnummer
0873 268 432
Belastingcertificaat
Voor het jaar 2018 werden de attesten afgeleverd door
Stichting tegen Kanker.
Tombola’s
Stichting tegen Kanker ontving van de FOD Binnenlandse
Zaken de toelating om tombola’s
te organiseren (KB van 19 december 2010,
n° III/42/0134/15).
Verbonden entiteiten
Belgische Vereniging tegen Kanker, vzw
Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel
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Op nationaal niveau is Stichting tegen Kanker lid van de vzw
Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF), opgericht
in 1996, en van de vzw Belgisch Netwerk van Stichtingen,
opgericht in 2005.
De kwaliteit van de acties van Stichting tegen Kanker wordt
gewaarborgd door haar naleving van het ethisch charter van
de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.
Haar gecontroleerde jaarrekening wordt in alle transparantie
gepubliceerd via Donorinfo.
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Samen, van hoop naar overwinning!

Stichting tegen Kanker
Stichting van openbaar nut
Leuvensesteenweg 479 - 1030 Brussel
Tel. + 32 2 733 68 68 - Fax + 32 2 734 92 50
BE45 0000 0000 8989 - BIC BPOTBEB1
info@kanker.be - www.kanker.be
© Stichting tegen Kanker - mei 2018

Doe mee!
#samentegenkanker
facebook.com/stichtingtegenkanker
Twitter: @Samen_tg_Kanker
linkedin.com/company/stichting-tegen-kanker

V.U.: Dr. Didier Vander Steichel – Stichting tegen Kanker – Leuvensesteenweg 479, B-1030 Brussel – Stichting van openbaar nut – 0873.268.432 – CDN Communication 19.4.51

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer inlichtingen
over dit jaarverslag of de activiteiten van Stichting tegen Kanker.

