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Managementsamenvatting jaarverslag 2018
Voor KWF Kankerbestrijding was 2018 een jaar met bijzondere mijlpalen.

Werving
• Ruim € 147 miljoen aan opgehaalde euro’s die 

 KWF kan besteden aan haar doelen. Mede 

 dankzij donateurs, erflaters, vrijwilligers, grote 

 gevers, loterijspelers, particuliere actievoerders 

 en bedrijfsacties. 

• In mei 2018 vierden we dat in Alphen aan de Rijn 

 de 200e SamenLoop voor Hoop plaatsvond.

• In augustus bracht Maarten van der Weijden 

 heel het land in vervoering met zijn poging de 

 Elfstedentocht te zwemmen. Zijn actie leverde 

 ruim € 5 miljoen op voor kankeronderzoek.

• Eind december 2018 vormden een recordaantal 

 lampionnen een hart van liefde, kracht en groot 

 gemis bij Paleis Soestdijk. Mensen uit het hele 

 land doneerden online een lampion voor een 

 dierbare die is geraakt door kanker.

Corporate Affairs
• We introduceerden ‘Vraag Vandaag’; een online, 

 live programma over ontwikkelingen op het gebied 

 van kankerbestrijding en over de impact die de ziekte 

 heeft. In elke uitzending stond een bepaald thema 

 centraal, zoals zonnen, borstkanker en late gevolgen 

 bij kanker.

• KWF lobbyt (inter)nationaal voor o.a. een rookvrije

 samenleving en toegankelijkheid van dure 

 geneesmiddelen. Als voorzitter van de ECL Access to 

 Medicine Task Force lanceerden we het whitepaper 

 ‘Lets talk access!’. 

Onze dank gaat uit naar onze donateurs, onze

vrijwilligers, de onderzoekers, de beoordelings-

commissies, de PACO-leden, ons personeel en

alle samenwerkingspartijen!

Doelbesteding
• Een besteding van ruim € 137 miljoen aan onze

 missiedoelen: minder kanker, meer genezing en een

 betere kwaliteit van leven voor (ex-)kankerpatiënten.

• Binnen het Programma Onderzoek & Implementatie

  zijn 130 oncologische onderzoeksprojecten 

 gehonoreerd voor de som van ruim € 69 miljoen.

• Op 5 februari 2018 werd Oncode Institute feestelijk 

 door H.M. Koningin Máxima geopend. Daarin 

 komt de top van het Nederlandse fundamentele

 kankeronderzoek samen om versneld de code van

 kanker te kraken.

• Het preventieakkoord tussen de overheid en 

 maatschappelijke partners brengt een Rookvrije 

 Generatie dichterbij.

• In juni 2018 vierde kanker.nl haar 5-jarig bestaan 

 samen met de gebruikers, initiatiefnemers, 

 vrijwilligers en andere samenwerkingspartijen.

 Dit jubileumjaar ging gepaard met de livegang 

 van de vernieuwde website in september.
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