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Bestuursverslag 

Algemeen 

De Stichting is genaamd: Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaat Kanker Research en is 

statutair gevestigd in Oostvoorne en feitelijk in 2811 JM Reeuwijk (Schaarweide 5) 

De Stichting is opgericht op 31 augustus 2006 en stelt zich ten doel: 
het verlenen van geldelijke ondersteuning aan projecten van en onderzoek door de statutair te 

Rotterdam gevestigde Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker (SWOP). 

De Stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 

het verwerven van financiële middelen en voorts al hetgeen te doen wat met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 

van het woord. 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Prof. dr. M J. Roobol-Bouts - voorzitter 

Prof. dr. ir. G.W. Jenster - secretaris 

mr. E.W.Groenveld - penningmeester 

dr. A.R. Alberts 

Prof. dr. C.H. Bangma 

M.J.M. Bonnema-Kok 

Dr. L.D.F. Venderbos 

 

Verslag over het boekjaar 2021 

In 2007 is een fondsenwervingsactie gestart onder belangrijke relaties. Dit heeft geleid tot vele 

toezeggingen. Een  aantal van die toezeggingen is vastgelegd in een notariële dan wel 

onderhandse overeenkomst voor periodieke schenkingen gedurende een periode van 5 jaar. Voor 

2021 is hiervan voor € 7.500  (2020: eveneens € 7.500) in de staat van baten en lasten 

verantwoord. Daarnaast is in 2021 een bedrag van € 51.661 (2020: € 23.000) aan overige giften 

ontvangen. 

Aan de activiteiten van fondsenwerving zijn in 2021 noch in 2020 kosten verbonden.   
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Tot 1 januari 2017 werden de gegevens welke uit de studie European Randomized Study of 

Screening for Prostate Cancer (ERSPC) werden verkregen opgenomen in een Data Base in 

London (GB). Vanaf 2017 is de data base echter verplaatst naar het Erasmus Medisch Centrum 

(EMC) in Rotterdam. Hiertoe heeft de EAU Foundation for Urological Research een geldelijke 

ondersteuning toegezegd van maximaal € 50.000 per jaar gedurende een periode van 3 jaar voor 

het onderhoud van de data base. 

Op grond hiervan is voor wat betreft het boekjaar 2017 in het jaar 2017 een bedrag van € 25.000 

ontvangen en in het jaar 2018 eveneens een bedrag van € 25.000, beide bedragen in de 

jaarrekening 2017 verantwoord onder het hoofd “ontvangen giften”. De bijdrage voor het jaar 

2018 ad € 50.000 is in het boekjaar 2019 ontvangen en in de jaarrekening 2018 verantwoord 

onder de “overige vorderingen en overlopende activa”. De bijdrage voor het jaar 2019 en tevens 

laatste bijdrage ad € 50.000 is ontvangen in het boekjaar 2020. Voorzover de bedragen van deze 

subsidie nog niet zijn uitgegeven wordt het saldo hiervan in de balans opgenomen onder het 

hoofd “Bestemmingsfonds ERSPC Study. 

De betalingen voor het screening onderzoek in 2021 zijn gedaan door de Afdeling Urologie van 

het Erasmus Medisch Centrum. Deze worden gedurende het lopende (1e, 2e en 3e kwartaal) en 

volgend jaar (4e kwartaal 2021) door de Stichting verrekend met de Afdeling.  

SWOP-Research ondersteunt het werk aan het Nederlandse deel van de meergenoemde ERSPC 

screeningstudie. Ook zorgt zij voor ondersteuning bij het continueren van ’s werelds grootste 

web-based active surveillance studie PRIAS. PRIAS is een registratiestudie voor artsen en hun 

patiënten, mannen met een laag-risico prostaatkanker die een afwachtend beleid volgen.  

De diagnostiek van prostaatkanker kent een snelle ontwikkeling, vooral op het gebied van 

beeldvorming. Nieuw hierbij is de zogenaamde PSMA-PET scan, een zeer gevoelige methode 

die mogelijke progressie van de kanker, maar ook uitzaaiingen ten tijde van diagnose snel kan 

opsporen. Dit kan leiden tot snellere behandeling en een grotere kans op overleving. Voor dit 

onderzoek is een PhD-student aangenomen die van 2018-2021 op basis van data uit het Erasmus 

MC, Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam en het Radboud MC te Nijmegen 

analyses zal uitvoeren naar de waarde van deze nieuwe techniek.  

Verwachtingen voor de toekomst  

Het onderzoek betreffende het Nederlandse deel van de ERSPC studie (prostaatkankerscreening) 

zal worden gecontinueerd. De werkzaamheden zullen bestaan uit het vervolgen van de nog in 

leven zijnde mannen van de oorspronkelijk 44.000 deelnemende mannen. Hierbij behoort dan 

ook een aanvraag van gegevens bij de Nederlandse Kankerregistratie en het Centraal Bureau 

voor de Statistiek. Gezien de unieke waarde van dit studiecohort, wat al bestaat sinds 1993, zal 

dit werk naar verwachting nog zeker enkele jaren doorgaan.  



Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaat Kanker Research 

Oostvoorne 

 

 

6 

 

Hetzelfde geldt voor de financiële ondersteuning van de PRIAS-studie. Over het behalen van de 

benodigde financiële doelstellingen is het bestuur positief.  

Rotterdam, xx mei 2022. 

Bestuur: 

 

Prof. dr. M.J. Roobol-Bouts          Prof. dr. ir. G.W. Jenster 

voorzitter                secretaris 

 

 

Mr. E.W. Groenveld             Prof. dr. C.H. Bangma 

penningmeester              bestuurslid 

 

 

Mevrouw M.J.M. Bonnema-Kok        Dr. L.D.F. Venderbos 

bestuurslid                bestuurslid 

 

 

Dr.A.R. Alberts 

bestuurslid 
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Balans per 31 december 2021 
(na resultaatverwerking) 

 

Actief Toe-

lichting 

  31.12.2021   31.12.2020 

   € €  € € 

        

Vlottende activa        

        

Overige vorderingen en 

overlopende activa 

 

1 

   

9.099 

   

525 

Vorderingen op verbonden 

partijen 

 

2 

   

- 

   

- 

Liquide middelen 3   1.051.543   1.250.815 

        

    1.060.642      1.251.340 

        

Passief        

        

Reserves en fondsen 4       

        

Bestemmingsreserve/-fonds    979.375   1.187.468 

        

 

Toegekend Stipendium na  

       

aftrek investering                                          11.698   11.698 

        

Kortlopende schulden        

        

Schulden aan verbonden        

partijen 5  374               1.360  

Erasmus Medisch Centrum 6  57.514   38.618  

Integraal Kankercentrum 

Utrecht 

   

- 

   

2.560 

 

Overige schulden 7  11.681   9.636  

    69.569   52.174 

        

    1.060.642   1.251.340 
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Staat van baten en lasten over 2021   

 

Toe-

lichting 

  

 

2021 

   

 

2020 

   €   € 

       

Baten:       

Baten uit eigen fondsenwerving 8  59.161   30.500 

Baten uit beleggingen 9  -   25 

Som der baten   59.161   30.525 

       

Lasten:       

Besteed aan doelstelling       

- Screening onderzoek 10  257.853   184.517 

- Kosten Centrale Data Base   120 

 

  115 

 

Werving baten       

- Kosten eigen fondsenwerving   -   - 

       

Beheer en administratie       

- Kosten beheer en administratie 11  9.281   4.389 

- Lasten door beleggingen (negatieve rente) 9     0 

Som der lasten   267.254   189.021 

       

Resultaat    -208.093   -158.496 

       

       

Resultaatbestemming 2021 resp. 2020:       

       

Bestemmingsreserve screening onderzoek   -207.973    -151.609 

Bestemmingsfonds ERSPC Study   -120         -6.887 

   -208.093        -158.496 
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Toelichting 

Algemeen 

Activiteiten 

De Stichting is opgericht op 31 augustus 2006 en stelt zich ten doel: 
het verlenen van geldelijke ondersteuning aan projecten van en onderzoek door de statutair te 

Rotterdam gevestigde Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker (SWOP). 

De Stichting tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 

het verwerven van financiële middelen en voorts al hetgeen te doen wat met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 

van het woord. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 

650 ‘Fondsenwervende instellingen’. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders 

wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen 

indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Vanwege de geringe complexiteit is afgezien van het opstellen van een kasstroomoverzicht. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De voorzieningen worden bepaald op 

basis van individuele beoordeling van de vordering. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Baten uit eigen fondsenwerving 

De baten uit eigen fondsenwerving bestaan uit giften. Deze worden in de staat van baten en 

lasten verantwoord op het moment dat deze per bank worden ontvangen, danwel op het moment 

dat de ontvangst betrouwbaar kan worden geschat. 

Kosten van eigen fondsenwerving 

Kosten van eigen fondsenwerving bestaan uit kosten die direct of indirect verband houden met 

de ontvangst van giften en worden als last verantwoord op het moment dat de verplichting wordt 

aangegaan. 

Bestedingen aan de doelstelling 

De bestedingen worden in de staat van baten en lasten verantwoord op grond van een daartoe 

strekkend besluit van het bestuur om gelden te besteden aan projecten in het kader van de 

doelstelling. 

Verbonden partijen 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker (SWOP) te Rotterdam is een verbonden 

partij.  

De besturen van beide Stichtingen zijn er mee bekend dat in de dagelijkse praktijk over en weer 

uitgaven worden gedaan waarvan een deel doorbelast zou kunnen worden aan de andere 

Stichting. Onderling is overeengekomen dat kosten binnen een beperkte marge niet worden 

doorbelast. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

1. Vorderingen 

 

De vorderingen zijn als volgt samengesteld:  

 31.12.2021  31.12.2020 

 €   € 

Overige reis-en congreskosten te vorderen -  - 

Vooruitbetaalde reis- en congreskosten 438  500 

Te ontvangen bankrente -   25 

Toegezegde donatie Stichting Darts Eye 8.661  - 

 9.099  525 

 2. Vorderingen op verbonden partijen 

 31.12.2021  31.12.2020 

 €   € 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker (SWOP) -  - 

Stichting ERSPC -  - 

 -  - 

3. Liquide middelen 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.  

 31.12.2021  31.12.2020 

 €   € 

ABN/AMRO Rekening courant (264) 30.394  29.580 

ABN/AMRO inzake ERSPC Study (420) 43.947  44.058 

ABN/AMRO Vermogensspaarrekening (805) 977.202  1.177.177 

 1.051.543  1.250.815 
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4. Reserves en fondsen 

Onder de reserves en fondsen is opgenomen de bestemmingsreserve ten behoeve van het 

screeningbureau binnen de Afdeling Urologie van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam 

zomede het bestemmingsfonds ERSPC Study.  

Het verloop was als volgt: 

Bestemmingsreserve Screeningbureau 

 2021 2020 

 €  € 

Saldo per 1 januari 1.143.410 1.295.019 

Onttrekking/toevoeging conform resultaatbestemming -207.973 -151.609 

Saldo 31 december  935.437 1.143.410 

 

Bestemmingsfonds ERSPC Study 

 2021 2020 

 €  € 

Saldo per 1 januari 44.058 50.945 

Toevoeging conform resultaatbestemming -120 -6.887 

Saldo 31 december  43.938 44.058 

 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat: 

Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin 

tenminste twee/derde van het aantal leden van het bestuur aanwezig is. 

Voorstel tot bestemming van het negatieve resultaat over het boekjaar 2021: 

het dagelijks bestuur stelt voor om van het nadelig saldo (ten bedrage van € 208.093) een bedrag 

van € 120 ten laste te brengen van het bestemmingsfonds ERSPC Study en een bedrag van € 

207.973 te ontrekken aan de bestemmingsreserve ten behoeve van het screeningbureau binnen de 

Afdeling Urologie van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Vooruitlopend op het besluit 

van het bestuur is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.  
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Het bestemmingsfonds ERSPC is, na instelling daarvan in 2017 door verplaatsing van de data 

base van London (GB) naar EMC Rotterdam onder gelijktijdige toekenning van een geldelijke 

ondersteuning van € 50.000 per jaar gedurende een periode van maximaal 3 jaar (2017, 2018 en 

2019) globaal samengesteld als volgt: 

 

 Subsidie Uitgaven Saldo 

 € € € 

              

2017 50.000 -4.148 45.852 

2018 50.000 -7.580 42.420 

2019 50.000 -87.327 -37.327 

2020 0 -6.887 -6.887 

2021 0 -120 -120 

    

Totaal 150.000 -106.062 43.938 

    

 

Kortlopende schulden 

 

5. Schulden aan verbonden partijen 

 31.12.2021  31.12.2020 

 €   € 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker (SWOP) 374  1.360 

Stichting ERSPC -  - 

 374  1.360 

De schuld wordt in 2022 afgewikkeld. 

6. Erasmus Medisch Centrum 

 

Dit betreft het nog te betalen bedrag (4e kwartaal 2021) uit hoofde van de doelbesteding. Het 

bedrag wordt in 2022 afgerekend. 

7. Overige schulden 
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Dit betreft te betalen bedragen voor koppelingen met het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) begroot op € 6.000, te verwachten accountantskosten ad € 4.500, bankkosten over de 

maand december ten bedrage van € 15 en negatieve bankrente verschuldigd over het 4e kwartaal 

ad € 1.166.  
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

8. Baten uit eigen fondsenwerving 

Onder de baten uit eigen fondsenwerving zijn de volgende posten opgenomen: 

 

 2021  2020 

 €  € 

Giften 11.661  3.000 

Schenkingen via notariële/onderhandse periodieke 5-jarige akte 7.500  7.500  

Europe Uomo 40.000  - 

Prostate Cancer Reward/Euproms -  20.000 

Totaal 59.161  30.500 

De kosten van fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de baten uit eigen 

fondsenwerving is 0% (2020: 0%) 

9. Baten uit beleggingen 

De baten uit beleggingen bedragen dit jaar € 0 (2021: € 25) en betreft bankrente. In het kader van 

de doorbelasting van negatieve rente over tegoeden van meer dan € 100.000 is in het boekjaar 

2021 aan de bank aan rente vergoed een bedrag groot € 4.127 (met inbegrip van de nog in 2022 

te betalen negatieve rente over het 4e kwartaal t.b.v. € 1.166 , onderdeel van de bankkosten zoals 

hiervoor onder 7 en hierna onder 11 vermeld. 

10. Besteed aan doelstelling 

In 2021 heeft het bestuur besloten een bedrag ad € 257.853 (2020: € 184.517) te besteden ten 

behoeve van het screening onderzoek gedaan door het screeningbureau binnen de Afdeling 

Urologie van het Erasmus Medisch Centrum. 

Het bedrag besteed aan de doelstelling uitgedrukt in een percentage van de totale baten is 

435% (2020: 604%). 

11. Kosten beheer en administratie 

 

De kosten van beheer en administratie ad € 9.281 betreffen de accountantskosten voor de 

controle van de jaarrekening 2021 ad € 4.591, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ten 

bedrage van € 454, bankkosten ad € 109 en negatieve rente ten bedrage van € 4.127 (samen aan 

bankkosten € 4.236). Daarnaast is ten laste van het bestemmingsfonds ERSPC Study in 2021 

uitgegeven € 120 aan bankkosten. 
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Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening 

Werknemers 

Gedurende het boekjaar waren geen werknemers in dienst van de Stichting. 

Ondertekening van de jaarrekening 

Rotterdam,   xx mei 2022. 

Bestuur: 

 

Prof. dr. M.J. Roobol-Bouts          Prof. dr. ir. G.W. Jenster 

voorzitter                secretaris 

 

Mr. E.W. Groenveld             Prof. dr. C.H. Bangma 

penningmeester              bestuurslid 

 

Mevrouw M.J.M. Bonnema-Kok        Dr. L.D.F. Venderbos 

bestuurslid                bestuurslid 

 

Dr.A.R. Alberts 

bestuurslid 
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Overige gegevens 

Deskundigenonderzoek 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende bladzijde. 


