Bestuursverslag/ jaarverslag 2016 stichting Igeya
Inleiding
Stichting Igeya is opgericht in 2015 en stelt zich ten doel het faciliteren van de coördinatie ten
behoeve van de multidisciplinaire oncologische zorg, welke uitgaat van met name de Noordwest
Ziekenhuisgroep, alsmede het bevorderen van de kwaliteit van deze oncologische zorg in de
adherentiegebieden van de ziekenhuizen. Speerpunten zijn technologische
innovatie, wetenschappelijk onderzoek, communicatie en kwaliteit van leven.
Het jaar 2016 stond vooral in het teken van bekendmaking van de stichting en het op orde maken van
de organisatie. Hiertoe is een beleidsplan opgesteld, is de website verder ingericht en is er contact
gelegd met diverse Rotary’s en een fondsenwervingsbureau.
In 2016 hebben wij met terugwerkende kracht vanaf de datum van oprichting de ANBI status
verkregen. Daarnaast heeft de stichting het financieel beheer op zich genomen van een KWF
gefinancierde studie betreffende stadiering bij het niet kleincellig longcarcinoom (in het financiële
jaarverslag o.a. terug te vinden onder personeelskosten). Op deze manier ondersteunt Igeya het
wetenschappelijk onderzoek ook op een andere wijze dan strikt financieel.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2016 uit de volgende personen:
- Mevr. H. Schreurs, voorzitter
- Mevr. F. Haak, vicevoorzitter
- Dhr. H. van Alphen, penningmeester
- Mevr. M. de Vroome, secretaris
- Mevr. C. Tromp, lid, in juli vervangen door dhr. M. Gaastra
- Dhr. F. Jonkers, lid
- Mevr. S. Berkhout-Edcius, lid
- Dhr. R. Donker, lid
- Dhr. H. Visser, lid
Gedurende het jaar heeft een wisseling plaatsgevonden in het bestuur. Mevr. C. Tromp is afgetreden
i.v.m. verhuizing naar een ander deel van het land. De vacante plek is ingenomen door M. Gaastra op
15-07-2016.
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor stichting Igeya.
Aantal bijeenkomsten
Het bestuur is in 2016 drie keer bij elkaar geweest, op:
- 8 februari
- 13 juni
- 12 december
Activiteiten
- Presentatie Rotary Schagen i.v.m. bekendmaken doelen Igeya en fondsenwerving
- Bezoek Rotary Den Helder
- Rotary Bergen per mail benaderd
- Contract gesloten met fondsenwervingsbureau Quite Write
- ANBI status verkregen
- Actrice en zangeres Karin Bloemen en de burgemeester van Schagen Marjan van Kampen
hebben hun steun toegezegd als ambassadeur van de stichting.
- Beheer KWF studie stadiering niet kleincellig longcarcinoom bij Igeya ondergebracht.
- Donateurs geworven via het netwerk van de bestuursleden.
Voorgenomen activiteiten 2017
In 2017 staat het verder professionaliseren van de stichting op het programma. Tevens hopen wij
meer bekendheid te genereren en meer fondsen te werven.
Specifiek voor het speerpunt oncologisch wetenschappelijk onderzoek wordt in samenwerking met de
Noordwest Ziekenhuisgroep en de Noordwest Academie een wervingsactie georganiseerd (Private
Tour voor ondernemersverenigingen en serviceclubs op 11 juni en recordpoging Guinness Book of
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Records “De langste Vlecht” op 14 oktober). Deze actie was oorspronkelijk in mei gepland, maar werd
verplaatst vanwege de Marathon tegen Kanker van KWF, welke in Alkmaar werd gehouden.
In samenspraak met Mr. R.H.C. Winter namens Van Leersum & Van der Ploeg Notarissen en de
gemeente Alkmaar wordt gekeken naar mogelijkheden tot overname van een fonds met (gedeeltelijk)
gelijke doelstellingen (Stichting Dr. H.E.J. ten Kleijfonds) dat opgeheven wordt. Afgesproken is, dat in
het geval de gemeenste positief besluit ten aanzien van de overheveling van fondsen naar stichting
Igeya, de gelden besteedt zullen worden overeenkomstig de doelstelling van de stichting Dr. H.E.J.
ten Kleijfonds, aan wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van patiënten uit Alkmaar en omgeving.

Ondertekening van het bestuursverslag
Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Alkmaar, 10 juli 2017
Voorzitter
W.H. Schreurs

Penningmeester
H. van Alphen

Secretaris
M.C.G. de Vroome

Stichting Igeya, Wilhelminalaan 12-190, 1815 JD Alkmaar, 07-2017.

2

