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De Stichting CPCT
He Cen er for Per onali ed Cancer Trea men (CPCT) i in 2012 ge ar door een amen erking
kankercen ra in Nederland: He Nederland Kanker In i
-An oni an Lee enhoek, he Era m
In i
en he UMC U rech .
Per 2 jan ari 2018 hebben de e drie cen ra a air de S ich ing CPCT opgerich en o el he be
an Toe ich benoemd. He be
r heef een General Manager benoemd.

en drie gro e
MC Kanker
r al de Raad

Aan CPCT ijn in 2018 45 cen ra erbonden:
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Doel, visie en missie
S ich ing CPCT e

e en chappelijk kankeronder oek op en co rdineer de i oering daar an.

De mi ie an he CPCT i he erbe eren an de effec i i ei an molec lair geba eerde kankerbehandelingen oor
alle pa i n en me kanker door onder oek en inno a ie. De i ie i da in de oekom elke pa i n me kanker een
behandeling op maa krijg .
De kern aarden an he CPCT ijn:

Bestuur Stichting CPCT
Be
r leden orden benoemd door de Raad an Toe ich oor een periode an ma imaal ier jaar, aarbij geld
da ieder lid ma imaal eenmaal herbenoembaar i . De amen elling an he onbe oldigd be
r an de S ich ing
CPCT i :
Prof. Dr. S. Sleijfer (Erasmus Medisch Centrum), voor itter sinds januari 2018:
Prof. Dr. S efan Sleijfer i ind 2004 erk aam binnen de afdeling in erne oncologie an he Era m MC en ind
2013 al afdeling hoofd. Binnen de pa i n en org rich hij ich ooral op rologi che maligni ei en en pa i n en
me
eke delen moren. Naa pa i n en org ho d hij ich ook eel be ig me ran la ioneel onder oek.
Prof. Dr. E.E. Voest (Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek), vice-voor itter/
penningmeester van januari 2018 t/m 7 juni 2019:
Prof. Dr. Emile Voe i lid an de Raad an Be
r an he An oni an Lee enhoek me de por efe ille Zorg &
Zorgon ikkeling. Daar oor a hij hoogleraar Medi che Oncologie aan de Uni er i ei U rech en erk aam in he
UMC U rech al hoofd an de afdeling Medi che Oncologie. Hij heef een i ekende aa an dien in he
klini ch e en chappelijke onder oek, ooral he ran la ionele onder oek.
Prof. Dr. E. Smit (Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek), lid van januari 2018 t/m juni
2018:
Prof. Dr. Egber Smi i erbonden aan de afdeling Thora oncologie Speciali a ie Longkanker. Hij i
erk aam in
he An oni an Lee enhoek en oordien lange ijd erbonden aan de afdeling long iek en an he VUmc. Hij i
eer ge n ere eerd in ran la ionele (long)oncologie.
Prof. Dr. P.J. van Diest (UMC Utrecht), lid van januari 2018 t/m juni 2018:
Prof. Dr. Pa l an Die
deerde Genee k nde, promo eerde en deed ijn opleiding o pa holoog aan de Vrije
Uni er i ei en in he VUMC e Am erdam; erk e daar na ijn regi ra ie (1996) al klini ch pa holoog, A ocia e
Profe or (1999) en Profe or in de Oncologi che Pa hologie (2001). Sind 2003 i hij Hoofd an de Afdeling
Pa hologie an he UMC U rech .
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Dr. H. Bloemendal (Radboudumc), lid sinds september 2018:
Dr. Haiko Bloemendal i ind mei 2019 erk aam al in erni -oncoloog en oor i er an he Cen r m oor
Oncologie in he Radbo d mc. Daar oor a hij erk aam al in erni -oncoloog bij he Meander Medi ch Cen r m
en enkele jaren oor een dag in de eek in he UMC U rech oor onder oek en al projec leider oor Ci rien. Dr.
Bloemendal i e en ind drie jaar oor i er an de Nederland e Vereniging oor Medi che Oncologie (NVMO),
lid an de commi ie BOM en be
r lid/penningmee er an SONCOS.
Prof. Dr. A.M.C. Dingemans (Maastricht UMC+), lid sinds september 2018
Prof. Dr. Anne-Marie Dingeman i longar en erk ind 2004 in he Maa rich UMC+ en i hier de eer
eran oordelijke oor de m l idi ciplinaire horacale oncologie. Sind 2016 i ij hoogleraar long iek en, in he
bij onder horacale oncologie. Daarnaa i Prof. Dr. Dingeman be
r lid an de Ne herland Re pira or
Socie (NRS), ac ief binnen de erkgroep oncologie an de Nederland e Vereniging an Ar en oor Long iek en
en T berc lo e (NVALT) en i ij lid an de E ropean Socie for Medical Oncolog (ESMO) op he gebied an
long moren en de ERS-HERMES horacale oncologie groep.

CPCT-02 studie in 2018
In 2018 i eel aandach gegaan naar de CPCT-02
die. In di onder oek
ord da a er ameld an pa i n en die een mor me i aaiingen
hebben en een andaardbehandeling me een an i-kanker-medicijnen
gaan krijgen. De da a, die er ameld ord be ref he DNA an de
mor, de gege en o er de DNA-af ijkingen en de re l a en an de
behandeling (behandel i kom en) en andere belangrijke opge lagen gege en (klini che da a). Alle er amelde
gege en
orden opge lagen en be chikbaar ge eld oor onder oek.
Begin 2018 i Dr. Mar ijn Lolkema ( erbonden al in erni -oncoloog en onder oeker aan he Era m MC,
Ro erdam) al hoofdonder oeker an de CPCT-02
die benoemd. Mar ijn heef de e rol o ergenomen an Dr.
Neel je S eegh ( erbonden al in erni -oncoloog, klini ch farmacoloog en onder oeker aan he An oni an
Lee enhoek, Am erdam).
CPCT-02 data-kwaliteit
He be
r had in 2018 al peerp n an de CPCT-02
die, he comple er en neller er amelen an de
klini che da a bij de meer dan 40 iekenh i en ,die aange lo en ijn bij de e
die, an er kan pa ge erk
orden me de da a al an pa i n en een minimale da a e complee i .
Me dank aan alle lokaal da amanager en he Cen raal Da amanagemen i er een mooi re l aa gereali eerd:
begin 2018 had gemiddeld 21% an de iekenh i en de klini che da a nie ( ijdig) inge ld, eind 2018 i di
ge abili eerd op 5%.
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Voorbereiding sponsoroverdracht
In 2018 i eel energie ge oken in he oorbereiden an de o erdrach an he pon or chap (de
eind eran oordelijkheid) an de CPCT-02
die an UMC U rech naar S ich ing CPCT.
Eind 2018 i de amen erking o ereenkom
en he Nederland Kanker In i
-An oni an Lee enhoek,
he Era m MC Kanker In i
en he UMC U rech en S ich ing CPCT ge ekend. Hiermee hebben de e par ijen
de in en ie i ge proken om he pon or chap an de CPCT-02
die o er e dragen an UMC U rech aan
S ich ing CPCT.

Subprojecten van CPCT-02
Binnen he hoofdpro ocol an CPCT-02 be aan di er e
onder oek binnen een deelgroep pa i n en.

bprojec en

aar oor apar e

b idie i

erkregen oor

Een oorbeeld i de oek och bij pa i n en me i ge aaide bor kanker naar oor peller oor re pon of
re i en ie op de combina ie herapie e erolim en e eme aan. Di projec , gefinancierd door org er ekeraar CZ
en Pink Ribbon, i hal er ege 2018 afgelopen. Helaa ijn de beoogde 60 pa i n en, die nodig ijn oor di projec ,
nie gehaald. De eller i
i gekomen op r im 40.
TANGO
In 2018 ijn de TANGO- ragenlij en oege oegd aan de CPCT-02. De TANGO (Technolog A e men of Ne
Genera ion Seq encing in Per onali ed Oncolog ) heef al belangrijk e doel elling he bepalen an de
doelma igheid en meer aarde an de in e an Whole Genome Seq encing (WGS) oor imm no herapie elec ie
bij pa i n en me een erge orderd adi m an nie -kleincellig longkanker (NSCLC). Door aan pa i n en e
er oeken ragenlij en in e
llen ord ge rach e bepalen elke pa i n en el/geen baa hadden bij
imm no herapie op ba i an WGS.
PATI NTDEELNAME
He primaire doel an de CPCT-02
die i een o olledig mogelijk da aba e e reali eren me 7.500 pa i n en.
De
die i ge ar in 2012 en in o aal hebben o en me 2018 r im 6.200 pa i n en deelgenomen aan de e
die:

02-01-2018 / 31-12-2018 3100452921-8

S ich ing CPCT
28 jan ari 2020

Me ingang an 2017 ijn meer dan 40 iekenh i en aange lo en bij de CPCT-02
o r im 80% an de pa i n en me kanker afgedek .
In 2017 a he gemiddeld aan al deelnemer
deelnemer per maand ich door:

die, daarmee

o n 200 per maand. In 2018 e e de

ord de oegang

ijging in he aan al

Nieuwe Focus vanaf Juli 2018
De foc
an de CPCT-02
die heef in eer e in an ie gelegen in he opbo en an een da aba e, die ge chik
i oor erder onder oek. De chaal en om ang, die ged rende 2018 bereik i , i indr k ekkend. Voor o er bij
on bekend, orm de e da aba e n al de groo e er ereld me Whole Genome Seq encing (WGS)-da a op
mor eef el an i ge aaide iek e. Op ba i an de e da aba e kan in de komende jaren onder oek orden
i ge oerd. Onder oeker
e en in oenemende ma e de da aba e e inden: 25 da a er oeken ijn gehonoreerd
en er ijn meerdere onder oek groepen opgerich , die di gaan oppakken. We kijken i naar mooie re l a en.
In de olgende fa e an de CPCT-02
die, elke i inge e me ingang an j li 2018, kanali eren e on e
in panningen. We illen de deelname an pa i n en die imm no herapie en doelgerich e behandeling ondergaan
i breiden.
Ui li era
r
die en eigen preliminaire da a i he aannemelijk, da de klini che rele an ie an DNA-anal e me
WGS op morma eriaal al eer e aange oond kan orden bij pa i n en, die behandeld orden me
imm no herapie. Hier liggen de mee e kan en. In de behandeling me imm no herapie k nnen e een groo deel
o erbehandeling oorkomen en k nnen e al CPCT een ech e bijdrage le eren aan de e en chappelijke
oor i gang.
We hopen da Whole Genome Seq encing (WGS) al onderdeel an de diagno e elling ord opgenomen in de
ergoede org. Om da e reali eren i onder andere be ij oering an i onder oek nodig. Be lo en i daarom,
da me ingang an j li 2018 de CPCT-02 ich rich op een beperk aan al behandelingen aar de kan he groo
i da daar op rela ief kor e ermijn een oor pellende biomarker i kom , die an n kan ijn oor pa i n en.
De e foc
i er g e ien in he dalend aan al deelnemende pa i n en per maand, begin 2018 lig di rond de 300
en eind 2018 rond de 90 pa i n en per maand.

Ander CPCT onder oek in 2018
Ook op andere gebieden dan de CPCT-02
die ijn er in 2018 nie e on ikkelingen. Vooral op he gebied an
promo ie en p blica ie
aarbij ar en en pa i n en o er de hele ereld kenni k nnen nemen an de er chillende
onder oeken.
Publicatie
n an de belangrijke mijlpalen di jaar: Onder leiding an prof. dr. Ed in C ppen an he UMC U rech i de
anal e an de 2.520 biop en, aar an hole genome eq encing (WGS) -da a i erkregen, ingediend oor
p blica ie in een bekend e en chappelijk ijd chrif .
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Prostaatkanker
He CPCT heef - al eer e er ereld een groep pro aa kanker pa i n en me i ge aaide iek e be chre en,
die WGS hebben ondergaan. In Ro erdam hebben in april 2018 de eer e anal e oor de e Pro aa erkgroep
plaa ge onden en in de e da a e kan ook de meer aarde an he eq en en an i ge aaide iek e orden
aange oond.

Li anne an De el, ar -onder oeker In erne Oncologie Era m
MC, heef de e da a gepre en eerd op ASCO
2018 en op he ESMO ann al congre 2018 in M nchen heef Ni en Mehra, oncoloog Radbo d mc, een anal
o er de imm n herapie bij pro aa kanker gepre en eerd.

e

Borstkanker
Daarnaa heef Lind a Ang , ar -onder oeker In erne Oncologie an he Era m MC, di jaar namen he
CPCT-02 ge proken o er he ab rac an he bor kanker cohor (een ab rac o er de bor kanker ample me
WGS-da a an 501 pa i n en) in een plenaire e ie op he San An onio Brea Cancer S mpo i m in Te a (VS).
Di i he groo e congre op he gebied an bor kanker en rek o n 7.500 ar en en onder oeker i meer dan
90 landen, die be rokken ijn bij de bor kanker org en/of onder oek.

Medicatie
Ander belangrijk nie
i de Verenigde S a en: de
eede indica ie oor een genomi che- in plaa
iek e-gerich e medica ie i goedgeke rd. De FDA heef Laro rec inib goedgeke rd oor alle NTRK f
moren.

an een
ion po i ie e

Ethiek

In jan ari 2018 i de 500e aanmelding binnengekomen oor de digi ale ragenlij
an de OncoGenE hic die.
Di i een empiri ch-e hi che
die om DNA eq encing op een eran oorde manier e in rod ceren in de
oncologie.
Focusgroepen
CPCT en Har ig Medical Fo nda ion ormen re earch-foc groepen oor he inden an nie e en be ere
biomarker , die leiden o een op imale in e an de be chikbare an i-kanker behandelingen. Doel i he gebr ik
an de gene i che en klini che da a i de da abank e im leren en aan e ige e per i e e b ndelen.
De op e an de e foc groepen i afgeleid i de r e , die Har ig Medical
Fo nda ion eind orig jaar heef rondge
rd. De onder oek gebieden aar in
2018 een foc groep oor i ingerich ijn:
- Pro aa kanker
- Bor kanker
- Colorec aal kanker
- Longkanker
- Blaa kanker
- Melanoom
- Sarcomen
- Hoofd-/hal
moren
- G naecologi che moren
- Ne ro-endocriene moren
- Oe ofag /maagkanker
- Her en moren
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-

Te i
moren
Imm no herapie
S r c rele arian en en genf ie
Pharmacogenomic
Kiembaanaf ijkingen & kankerpredi po i ie
Pan-cancer genomic

Evenementen in 2018
E enemen en orden georgani eerd om geld in e amelen en om dona e r e informeren o er he onder oek an
he CPCT. Ook in 2018 aren er eer een aan al gro e,
cce ol erlopen ac i i ei en.

Theater for Life

Thea er for Life had 12 febr ari 2018 ijn eer e benefie a ond in he DeLaMar
Thea er in Am erdam. He hea er a goed ge ld me men en, die een kaar je
hadden gekoch om e genie en an onder andere: Ahmad Jo deh, He
Concer gebo
Kamerorke , Dominic Seldi , Li anne Spaander, Marc de Hond,
Michiel Bor lap, Menno de Bree en DJ ENO-C. Ze kregen ook een dank oord en
i leg o er he CPCT an Pe er K ijper en Emile Voe . Me di e enemen i
11.147 opgehaald.
Car Challenge for Life
De ijfde Barcode Car Challenge for Life, op ondag 27 mei 2018, heef maar lief
24.000 opgele erd. Ook de e
l
r medi ie a
eer een opri oor a oliefhebber . He mo o Old mee Ne
erd onder reep door he
ge arieerde eld, de o d e a o da eerde i 1956, de jong e i 2018, en de leef ijden an deelnemer ; de
o d e a 67, de jong e, Oli ier, 7 jaar. Ten lo e er ij
Old mee Ne naar de on ikkeling an o de naar
nie e manieren an kankerbehandeling.

Haringparty
De Amer foor e Haringpar op 18 j ni 2018 a in alle op ich en ge laagd. Op he erra an he Bergpa iljoen
in Amer foor kon iedereen genie en an o erheerlijke haring en andere c linaire proe erij je . Di jaar a er oor
he eer geen eiling, maar erden lo en erkoch . Omda Jerr
an Dor en en Rober Keller an Tran
de

mee e lo en koch en, kregen ij i eindelijk he felbegeerde aa je haring in handen. Gerard Lokhor
B ilding rondde he eindbedrag af o
25.000.

an H mble

Stelvio for Life
De beklimming an de Pa o dello S el io, aarbij deelnemer de e indr k ekkende bergpa hardlopend, fie end
of andelend bed ingen, i al een aan al jaren een geliefd e enemen . S el io for Life heef in 2018 maar lief
591.284,52 opgebrach ! De e edi ie a een memorabele me on, regen, ind, mi en nee
en gaa de
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boeken in al

n an de

aar e edi ie .

Informatieavond
Op maandag 19 no ember 2018 i de informa iea ond o er CPCT en haar par ner door S ich ing CPCT
georgani eerd oor 90 belanghebbenden, pon oren en ge n ere eerden, die Barcode for Life en daarmee he
CPCT e nen.

Toekomst
He CPCT i olop in be eging. Eind april 2019 i de i eling an he pon or chap an de CPCT-02
die door
de METC UMCU goedgeke rd. Daarmee i S ich ing CPCT eind eran oordelijk oor de e
die ge orden.
Naa he pon or chap erander de CPCT-02
die elf ook. Door de goede amen erking me 44 iekenh i en
en Har ig Medical Fo nda ion al de primaire doel elling an de CPCT-02
die q a pa i n en-aan allen in de
loop an 2019 orden behaald. He re l aa i een ongekend gro e en k ali a ief hoog aande da aba e me
klini che en genomi che da a, die ook in erna ionaal indr k maak .
Ook al de e doel elling i bereik , blijf de CPCT-02
die open oor er olgonder oek op pecifieke
mor oor en of behandelingen, of el oor incl ie op cohor ba i . De h idige op e an de CPCT-02
44 aange lo en cen ra, bied de mogelijkheid aan er olg
die om cohor en op e e en binnen de e

die me
r c
r.

In 2019 ord ge ar me he on erpen an andere er olg
die . Bij oorbeeld pro pec ie e
die
aarbij
bepaalde behandelingen gege en orden op ba i an een gene i ch profiel. He
cce an de CPCT-02
die
laa ien, da he CPCT bij i ek de organi a ie i om dergelijke comple e
die i e oeren. D
ragen ij
onder oeker om bij he on erpen an
die e bedenken a he CPCT oor hen kan be ekenen.
To lo
ord in 2019 de eb i e ernie d, de k ali ei an de reed er amelde da a in de CPCT-02
die
erder erbe erd en ord een groo deel an de biobank me daarin he biologi che (re ) ma eriaal an alle
pa i n en, die anaf 3 april 2017 deelnemen aan de CPCT-02
die erh i d an UMC U rech naar NKI-AVL in
Am erdam.
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Begroting 2019
De begro ing 2019 i

a ge eld in de be

r

ergadering an 14 febr ari 2019 en i hieronder
Begro ing
2019

Begro ing
2018

6.366
1.178.000
711.100

0
455.000
0

677.300
463.000
20.000
2.500
300.000
100.000

0
160.919
61.408
71.515
0
0

89.500
40.000
52.500
5.000
10.000

52.474
45.000
22.500
5.000
0

Resultaat

135.666

36.184

Ten g n e an be emming re er e

135.666
0

36.184
0

Baten
Heraan ending o er cho oorgaand boekjaar
F nding an Barcode for LIFE (BFL)
F nding CPCT-02
die

eergege en.

Lasten
Kosten onder oek
Vergoedingen CPCT-02
Managemen en co rdina ie
Tran por
O erige ko en onder oek
K ali ei
erbe ering klini che da a
Verh i en biobank
Beheer en administratie
Ui be ede dien en
Ad ie ko en
Comm nica ieko en
O erige organi a ieko en
Di er en on oor ien

Risico s en on ekerheden
S ich ing CPCT aa oor een org ldige i oering en eran oording an haar inkom en en be edingen.
Imago en er ro en bij he p bliek ijn immer belangrijk oor de e n, die CPCT on ang . CPCT il een
be ro bare maa chappelijke par ner ijn en kan ich nie eroorlo en om rep a ie chade op e lopen. Di o
ich direc k nnen er alen in afnemende be rokkenheid an dona e r , iekenh i en, onder oeker , rij illiger
en andere akeholder , me al ge olg minder inkom en oor he CPCT. Om di e oorkomen i er een d idelijke
cheiding
en be l i orming door he be
r en oe ich daarop door de Raad an Toe ich . Bo endien draag
S ich ing CPCT org oor een gedegen financi le h i ho ding aarbij:
Con rol echni che f nc ie cheiding ord oegepa .
Alleen on angen gelden gebr ik
orden om gedegen onder oek mogelijk e maken en/of e doen.
Er nie belegd of ge pec leerd ord me on angen gelden.
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Raad van Toe icht Stichting CPCT
Leden an de Raad an Toe ich
orden benoemd door de Raad an Toe ich , aarbij o 31 december 2020 geld
da ieder an de drie oprich ende in ellingen an S ich ing CPCT een bindend oordrach rech heef en aan ien
an een e el in de Raad an Toe ich .
Leden an de Raad an Toe ich
orden benoemd oor een periode an ma imaal ier jaar, aarbij geld da ieder
lid ma imaal eenmaal herbenoembaar i . De amen elling an de onbe oldigde Raad an Toe ich an S ich ing
CPCT i :
Prof. Dr. G.H. Blijham

oor i er ind jan ari 2018

Prof. Dr. R.H. Medema (NKI-AVL e Am erdam) - lid ind jan ari 2018
Prof. Dr. F. Miedema (UMCU e U rech ) - lid ind jan ari 2018
Prof. Dr. J. Ver eij (EMC e Ro erdam) - lid an jan ari 2018 /m ep ember 2018
Prof. Dr. B. L

enberg (EMC e Ro erdam) - lid ind

ep ember 2018

Verslag van de Raad van Toe icht
In 2018 i de raad iermaal me he be
r bijeengekomen (26 maar , 7 j ni, 14 ep ember, 6 december).
Tijden de e ergaderingen ijn de orderingen binnen he onder oek be proken en k am de be eding an
middelen aan bod. Hierbij a an elf prekend aandach oor he onder cheid
en de aken an he be
de aken an de Raad an Toe ich en de i oering hier an. Er ord ge reefd naar op imali a ie an de
effec i i ei en efficienc
an be eding en op imali a ie an de omgang me belanghebbenden.
In 2018 i eel aandach ge chonken aan een gedegen ( oorbereiding an) o erdrach
de CPCT-02
die an he UMC U rech naar S ich ing CPCT.

an he

r en

pon or chap an

De Raad an Toe ich bepaal op ba i an he jaarplan en begro ing de middelen, die de ich ing be chikbaar al
ellen, de middelen en behoe e an he f nc ioneren an de ich ing, me inbegrip an de e ploi a ie an haar
b rea , en indien an oepa ing de re er e en de oor ieningen.
De Raad an Toe ich heef erder o aak:
oe ich e ho den op he beleid an he be
r en op de algemene gang an aken in de
he er rekken an ad ie en en opdrach en aan he be
r.
De Raad an Toe ich i

eer e reden me de re

ich ing;

l a en oal die, door S ich ing CPCT in 2018 ijn behaald.

Dank
He be
r en de Raad an Toe ich bedanken al degenen die ich me energie en en ho
ich ing CPCT.

ia me in e en oor
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Balans per 31 december 2018
( a e

l aa be e

i g)

Activa
31-12-2018

02-01-2018

Vlottende activa
Liq ide middelen

1

13 .

0

-

1

0

-

31-12-2018

02-01-2018

.

Passiva

Stichtingsvermogen
Be emming re er e

2
3

10 .3 1

-

Kortlopende schulden

4

2 .30

-

.

-

1

0
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Staat van baten en lasten over de periode 02-01-2018 tot en met
31-12-2018
02-01-2018 /
31-12-2018

O erige bedrijf opbreng en
Lasten
Ko en onder oek CPCT-02
die
Ko en beheer en admini ra ie

5

4

6
7

234.
112.

.000

2

Totaal van som der kosten

34 . 4

Totaal van netto resultaat

10 .3 1

Begroting

455.000
293.842
124.974
418.816
36.184

Resultaatbestemming
02-01-2018/
31-12-2018
He re

l aa i al

olg

erdeeld:

Toe oeging/(on rekking):

107.351

Do a ie be emming re er e
107.351
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
S ich ing CPCT i fei elijk en a air ge e igd op Dr. Mole a erplein 40 Kamer NT-551, 3015 GD e Ro erdam en
i inge chre en bij he handel regi er onder n mmer 70504385.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De ac i i ei en an S ich ing CPCT be aan oornamelijk i dhe erbe eren an de herapie en pa i n en org op
he gebied an oncologie, al mede de effici n ie an molec lair geba eerde kankerbehandelingen oor alle
pa i n en me kanker, en meer in he bij onder he bieden an oegang o een mor DNA anal e aan alle
kankerpa i n en om de po i ie e effec en an de herapie e erbe eren en om aan iedere pa i n me kanker een
behandeling op maa aan e bieden.
De locatie van de feitelijke activiteiten
S ich ing CPCT i fei elijk ge e igd op Dr. Mole a erplein 40 Kamer NT-551, 3015 GD e Ro erdam.
Algemene grond lagen oor er lagge ing
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening i opge eld in o ereen emming me de Rich lijn oor de jaar er lagge ing 640 Organi a ie
onder in
re en
De aardering an ac i a en pa i a en de bepaling an he re l aa inden plaa op ba i an hi ori che
ko en. Ten ij bij de de be reffende grond lag oor de pecifieke balan po ander
ord ermeld, orden de
ac i a en pa i a opgenomen egen nominale aarde.
Ba en en la en orden oegerekend aan he jaar aarop e be rekking hebben. Win en orden lech
opgenomen oor o er ij op balan da m ijn gereali eerd. Verplich ingen en mogelijke erlie en die h n
oor prong inden oor he einde an he er lagjaar, orden in ach genomen indien ij oor he opmaken an de
jaarrekening bekend ijn ge orden.
Gebruik van schattingen
De op elling an de jaarrekening erei da he managemen oordelen orm en cha ingen en
eronder ellingen maak die an in loed ijn op de oepa ing an grond lagen en de gerappor eerde aarde an
ac i a en erplich ingen, en an ba en en la en. De daad erkelijke i kome en k nnen af ijken an de e
cha ingen. De cha ingen en onderliggende eronder ellingen orden oor d rend beoordeeld. Her ieningen
an cha ingen orden opgenomen in de periode aarin de cha ing ord her ien en in de oekom ige perioden
aar oor de her iening ge olgen heef .
Financi le instrumenten
Onder financi le in r men en orden o el primaire financi le in r men en ( oal
afgeleide financi le in r men en (deri a en) er aan.

orderingen en ch lden), al

Primaire financi le in r men en
Voor de grond lagen an primaire financi le in r men en ord er e en naar de behandeling per balan po
onder de Grond lagen oor de aardering an ac i a en pa i a .
Afgeleide financi le in r men en (deri a en)
De ich ing maak geen gebr ik an afgeleide financi le in r men en.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen en overlopende activa
De orderingen orden bij eer e er erking opgenomen egen de re le aarde en er olgen ge aardeerd egen
de geamor i eerde ko prij . De re le aarde en geamor i eerde ko prij ijn gelijk aan de nominale aarde.
Nood akelijk geach e oor ieningen oor he ri ico an oninbaarheid orden in mindering gebrach . De e
oor ieningen orden bepaald op ba i an indi id ele beoordeling an de orderingen.
Liquide middelen
De liq ide middelen ijn ge aardeerd egen de nominale

aarde.

Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen
He eigen ermogen an S ich ing CPCT kan lech kan orden aange end in o ereen emming me de
doel ellingen aar oor ij in he le en i geroepen. He i de ich ing inge olge ar ikel 2:285 lid 3 BW
re pec ie elijk ar ikel 2:26 lid 3 BW nie oege aan i keringen e doen aan oprich er of leden an de
rech per oon of aan hen die deel i maken an ijn organen.
He gedeel e an he eigen ermogen aaro er de daar oe be oegde organen onder belemmering door e elijke
of a aire bepalingen kan be chikken oor he doel aar oor de organi a ie i opgerich , ord aanged id al
algemene re er e.
De be emming re er e be aa i da deel an he eigen ermogen er be eding aan een pecifiek doel an
ich ing CPCT. He Be
r an S ich ing CPCT heef de e beperking in de be emming aangebrach .
Een be emming fond be aa i een deel an he eigen ermogen da i afge onderd omda daaraan een
beperk ere be eding mogelijkheid i gege en dan ge ien de doel elling an de ich ing i oege aan. De e
beperking i door derden aangebrach .

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Subsidiebaten
Onder
b idieba en ijn eran
S b idie

orden eran

oord de door S ich ing CPCT on

oord in he jaar

angen

b idie per er rekker.

aarop ij be rekking hebben.

Lasten
Onder de la en ijn alle i oering ko en eran oord aarbij een onder cheid i gemaak
en ko en direc
gerela eerd aan he i oeren an onder oek en de ko en oor algemeen beheer en admini ra ie an de ich ing
om onder oek mogelijk e maken.
Resultaat
De ich ing bepaal he re

l aa incl

ief de ba en en la en me een bij ondere be emming.

Indien de
b idieba en aar oor een be emming i aange e en in he er lagjaar nie olledig ijn be eed,
ord de om ang an de nog nie be ede bedragen ia de re l aa be emming oege oegd aan de
be emming re er e re pec ie elijk be emming fond en.
Indien de ich ing in een olgend er lagjaar i de be emming re er e re pec ie elijk be emming fond en
p , ord de e be eding in de aa an ba en en la en al la
er erk ia de re l aa be emming al een
on rekking aan de be emming re er e re pec ie elijk be emming fond en.
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Toelichting op de balans
Activa
1 Liquide middelen

ING rekening-co ran
De liq ide middelen be reffen de gelden op de bankrekening en
direc op raagbaar.

31-12-2018

02-01-2018

136.660

-

aan er rije be chikking an de

ich ing en ijn
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Passiva
2 Stichtingsvermogen
In onder aand o er ich i he

erloop an he eigen ermogen

eergege en:
Be emming re er e

S and per 2 jan ari 2018
M

a ie i re

-

l aa erdeling

107.351

S and per 31 december 2018

107.351

3 Bestemmingsreserve
2018
S and per 2 jan ari
Re l aa erdeling

107.351

S and per 31 december

107.351

Van de be emming re er e aa olgend boekjaar 95.214 er be chikking aan ko en onder oek en meer
pecifiek aan de CPCT-02
die en 12.137 oor beheer en admini ra ie an de ich ing.
4 Kortlopende schulden

Sch lden aan le erancier en handel kredie en
O erige ch lden

Credi e ren en fac
bankko en.

31-12-2018

02-01-2018

6.655
22.654

-

29.309

-

ren ijn in he eer e k ar aal an 2019 on angen en be aald e enal de nog e be alen

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Credi e ren

31-12-2018

02-01-2018

6.655

-

31-12-2018

02-01-2018

22.617
37

-

22.654

-

Overige schulden

Nog e on angen fac ren
Nog e be alen bedragen

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Er ijn geen rech en en erplich ingen elke nie ijn opgenomen in de balan . Er orden door de ich ing alleen
erplich ingen aangegaan al daar ba en oor ijn oege egd en/of on angen. De ich ing l i alleen doorlopende
o ereenkom en af me een op eg ermijn an drie maanden of minder.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
5 Overige bedrijfsopbrengsten

S b idieba en (Barcode for Life)

02-01-2018 /
31-12-2018

Begro ing

455.000

455.000

02-01-2018 /
31-12-2018

Begro ing

111.238
42.057
27.925
53.434
133

160.919
61.408
71.515
-

6 Kosten onder oek CPCT-02 studie

Trialmanagemen
Tran por
O erige
dieko en
Ui be ede dien en
Comm nica ieko en

234.787
293.842
Toelichting:
De ko en oor onder oek hebben in 2018 olledig be rekking op de ko en an i S ich ing CPCT om de CPCT-02
die e managen en co rdineren, biologi ch ma eriaal per koerier e er oeren en op o erige ko en oal
pecifieke onder e ning an onder oeker bij onder oek ragen, da a- en ma eriaal aan ragen. De ko en ijn
lager dan begroo door minder ran por an biologi ch ma eriaal, he in llen an pecifieke onder oek
onder e ning door managemen en co rdina ie en he er ch i en an de gelden be chikbaar oor he erder
erbe eren an de k ali ei an de er amelde klini che da a naar 2019.

7 Kosten beheer en administratie

Ui be ede dien en
Ad ie ko en
Comm nica ieko en
O erige organi a ieko en

02-01-2018 /
31-12-2018

Begro ing

53.434
47.399
9.976
2.053

52.474
45.000
22.500
5.000

112.862

124.974

Toelichting:
De ko en oor beheer en admini ra ie hebben in 2018 me name be rekking op he i oeren an de
organi a ori che, j ridi che, financi le, ecre ari le en admini ra ie e aken an ich ing CPCT, de in inning an
j ridi ch, fi caal ad ie , comm nica ie ko en aaronder he organi eren an een informa ie a ond, he op ellen
an een maandelijk e nie
brief en he onderho den an de eb i e. De ko en ijn lager dan begroo door he
er ch i en an de gelden be chikbaar oor he ernie en an de eb i e naar 2019.
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