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Elk kind met 
kanker genezen 
met optimale 
kwaliteit van 
leven 

De beste zorg, beste research en beste 
opleidingen. Dat wil het Prinses Máxima 
Centrum voor kinderoncologie bieden. 
Zodat we in de toekomst ieder kind met 
kanker kunnen genezen, met optimale 
kwaliteit van leven. Daarvoor is de steun 
van daadkrachtige partners nodig, die 
ons kunnen helpen om deze belangrijke 
missie van het Prinses Máxima Centrum 
te versnellen. 
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Voorwoord 

Terugkijkend op het jaar 2020 kunnen ook wij als Stichting Prinses Máxima Centrum 
Foundation, kortgezegd de Foundation, niet om de Covid-19-uitbraak heen. De crisis 
die daarop volgde, is van grote invloed geweest op ons werk. Zo gingen veel geplande 
acties en evenementen niet door, waardoor we bijbehorende inkomsten misten. We 
besloten ons gala in Carré te verzetten naar 2021 en ook ons jaarlijkse golftoernooi kon 
op het laatste moment niet doorgaan. 

De afgelopen jaren heeft de Foundation zich 
vooral hardgemaakt voor het realiseren van 
noodzakelijke projecten en faciliteiten op het 
gebied van kwaliteit van leven. Dit bestond voor 
een groot deel uit zaken die nog met de inrichting 
van het gebouw te maken hadden, en die niet 
door de zorgverzekeraar werden bekostigd. We 
hebben vooral geld geworven op concrete en 
tastbare projecten. Nu het gebouw er staat en het 
grootste gedeelte van de faciliteiten gerealiseerd 
is, is het Máxima in een volgende fase gekomen. 
Dat geldt ook voor de Foundation. Het tweede 
deel van 2020 hebben we dan ook benut om onze 
wervingsstructuur en het ‘geoormerkt geven’ 
onder de loep te nemen en de positionering van de 
Foundation waar nodig aan te scherpen. 

De kracht van de Foundation is gebaseerd op 
de persoonlijke relatie. Hiermee proberen wij het 
verschil te maken. Maar in een jaar waarin ook 
onze fondsenwervers genoodzaakt waren zo 
veel mogelijk thuis te werken, was dit uiteraard 
een stevige uitdaging. Toch hebben we wel 
degelijk stappen vooruit kunnen zetten, onder 
meer met de komst van twee nieuwe collega’s 
voor bedrijfsrelaties (corporate partnerships). 
Ook hebben we de afstemming met de 
zorg- en researchafdelingen van het Máxima 
geïntensiveerd. Achter de schermen is hard 
gewerkt aan een verdere professionalisering 

op terreinen als het relatiemanagement en 
de systematiek voor een wervingsbegroting. 
Aangevuld met ons actieplatform  
maximaalinactie.nl (zie ook pagina 24) en een 
nieuwe merchandise-lijn met de webshop 
shopvoorhetmaxima.nl – met onder meer 
de Máxi-knuffel – zetten we de Foundation  
steviger op de kaart.

Ondanks de verwachte terugval in inkomsten, 
heeft het team door een enorme inzet in 2020 toch 
een goed resultaat neergezet. Daarbij hebben het 
afgelopen jaar ook anderen zich ingezet voor het 
Máxima. Een prachtig voorbeeld is de ludieke actie 
van ambassadeur Bas Smit, die met de eieren van 
het schildpadduo Corrie en Fred heel Nederland 
in beweging bracht voor een actie die maar liefst 
€ 700.000 heeft opgebracht (zie ook pagina 25). 
Daarnaast heeft de speciale ‘Máxima-aflevering’ 
van het programma ‘Pauw komt binnen’, op 6 
december 2020 uitgezonden vanuit ons centrum, 
tot veel donaties geleid.

Intussen is de coronacrisis nog niet voorbij. Ook in 
2021 verwachten we dat de coronamaatregelen 
invloed zullen hebben op onze fondsenwerving. 
Maar dat betekent niet dat we stilzitten. Zoals Gita 
Gallé, raad van bestuur van het Máxima, het op 
19 november 2020 in een interview zei: ‘Stilstand 
is achteruitgang, zeker gezien de grote sprongen 

die we moeten maken op het gebied van research 
in de kinderoncologie.’ Zij signaleerde dat de 
coronacrisis – waar terecht veel aandacht naartoe 
gaat – een forse impact heeft op de financiële 
continuïteit van wetenschappelijk onderzoek. En 
dat de opbouw van kennis in ons centrum hierdoor 
dreigt te vertragen. Haar pleidooi om met vereende 
krachten te zorgen dat het Máxima juist kan blijven 
groeien, pakt ook de Foundation uiteraard met 
volle energie op. 

We hopen dat de situatie rond corona zich in 
2021 snel verbetert. Dat biedt ons weer de 
ruimte om onze evenementen en acties te kunnen 
organiseren. Zodat we nog beter kunnen bijdragen 
aan de missie van het Máxima: alle kinderen met 
kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven.

Lot Jens
Manager Stichting Prinses Máxima Centrum 
Foundation
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Organisatie

Doel, missie en visie van de Stichting 
Prinses Máxima Centrum Foundation
Het doel en de missie van de Foundation luidt 
als volgt: fondsenwerving realiseren om versneld 
invulling te geven aan de missie ‘ieder kind met 
kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven’. 
Op basis van het strategisch meerjarenplan van 
het Prinses Máxima Centrum (‘Doelgericht en 
kansrijk’) werven we gelden, waarmee we een 
vliegwieleffect en/of overbrugging creëren om 
innovatieve behandelingen en vooruitstrevend 
onderzoek mogelijk te maken, die direct bijdragen 
aan een betere genezingskans en een optimale 
kwaliteit van leven (nu en later), maar die (nog) 
niet bekostigd worden vanuit het reguliere 
zorgbudget. 

Het realiseren van de missie van de Foundation 
doen we vanuit de visie dat hiervoor duurzame 
verbintenissen met donateurs én belanghebbenden 
nodig zijn. Vandaar dat we al sinds de opening 
onze donateurs meenemen in het belang van het 
tegemoetkomen aan de blijvende behoefte aan 
financiering voor het Prinses Máxima Centrum. 

Wat doet de Foundation?
Om bij te dragen aan de missie van het Prinses 
Máxima Centrum werft de Foundation voor 
projecten die bijdragen aan ‘Doelgericht en 
kansrijk’, de meerjarenstrategie 2020-2024  
van het Prinses Máxima Centrum.  
 

Het gaat onder meer om: 
• Het talentenprogramma: de komst van talent-

volle topexperts uit binnen- en buitenland, 
waaronder fellows en clinical scientists. 

• Innovatieve behandelingen en vooruitstrevend 
onderzoek, met speciale focus op het gebied 
van immunotherapie en neuro-oncologie.

• Quality of Life: onderzoeken en projecten ten 
behoeve van de kwaliteit van leven van kind 
en gezin, nu én later, waaronder bijvoorbeeld 
de ontwikkelingen rondom de zogenoemde 
‘survivors’.

De Foundation werft haar donateurs onder 
(vermogende) particulieren, bedrijven, vermogens-
fondsen, stichtingen, (service)clubs, verenigingen 
en scholen. De financiële ondersteuning die daaruit 
voortkomt, draagt bij aan de algemene doelen van 
het Máxima of is specifiek geoormerkt. Ook giften 
in natura zijn mogelijk. De Foundation heeft geen 
winstoogmerk en heeft de ANBI-status.

Maatschappelijke 
verantwoordelijkheid
In haar werk ondersteunt de Foundation de inzet 
van het Máxima op maatschappelijk verantwoord 
ondernemen als belangrijke randvoorwaarde. 
Dit uitgangspunt is zoveel mogelijk toegepast bij 
de bouw en de organisatie van het centrum. Het 
gaat om het realiseren van meerwaarde voor 
mens, maatschappij en milieu. Het genezen en 
het bevorderen van de kwaliteit van leven van 

de kinderen gaan hand in hand met het streven 
naar duurzame inzetbaarheid van de eigen 
medewerkers en het verlagen van de negatieve 
impact op de leefomgeving en het milieu. Dit uit 
zich onder meer in inspanningen op het terrein 
van energiebesparing, afvalverwerking, duurzaam 
inkopen, mobiliteit en bereikbaarheid. Belangrijk is 
ook de inzet voor kinderen met kanker wereldwijd 
in de zogeheten ‘low- and middle-income 
countries’ via het Outreach-programma.  

De focus op duurzaamheid sluit goed aan op de 
zogenoemde Sustainable Development Goals 
(SDG’s) van de Verenigde Naties. Een daarvan 
is ‘good health and well being’, een doel dat ook 
belangrijk is in de partnerships die de Foundation 
zoekt. Steeds meer (grote) bedrijven hechten bij 
hun nieuwe partnerships belang aan een visie op 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook 
van goededoelenorganisaties. 
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Bestuur en governance 
De Foundation heeft een ‘one-tier board’ als 
bestuursmodel. Een one-tier board is een eenlaags 
(monistisch) bestuursmodel. In dit model maken 
de toezichthouders deel uit van het bestuur. In 
de one-tier board wordt onderscheid gemaakt 
tussen uitvoerende bestuurders en onafhankelijke 
bestuurders. Alleen een onafhankelijke bestuurder 
mag de taak van voorzitter van het bestuur 
vervullen. De Foundation kent geen apart 
toezichthoudend orgaan. In 2020 heeft het bestuur 
besloten in 2021 een zelfevaluatie te doen van 
de governance-structuur van de Foundation en 
het functioneren van het bestuur. Het bestuur is 
onbezoldigd.

Op 31 december 2020 zaten de volgende  
personen in het bestuur: 
• de heer B. de Voogd - voorzitter
• mevrouw ir. M.T.J.Y. Becker  

- onafhankelijk bestuurslid
• de heer drs. P.H.B. Pennekamp  

- onafhankelijk bestuurslid
• de heer prof. dr. A.J.M. Plasschaert  

– onafhankelijk bestuurslid
• de heer prof. dr. R. Pieters*  

- algemeen uitvoerend bestuurslid
• mevrouw drs. B.J.M. Gallé*  

- algemeen uitvoerend bestuurslid  
(vanaf 1 april 2020) 

In de loop van 2020 zijn afgetreden:
• mr. Olav Muurmans  

– onafhankelijk bestuurslid  
(afgetreden per 15 april 2020)

• drs. Diana Monissen*  
- uitvoerend bestuurslid en penningmeester 
(afgetreden per 1 april 2020)

*Diana Monissen, Rob Pieters en Gita Gallé 
maakten in 2020 tevens deel uit van de raad 
van bestuur van Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie B.V.  
 

Team 
Het team Foundation bestaat uit elf personen:  
vijf (parttime) fondsenwervers (4 fte), drie 
projectmanagers (3,1 fte), een collega 
marketing & communicatie (0,6 fte), plus een 
managementassistente (0,5 fte) en een manager  
(1 fte). Het team werd in 2020 (op no-cure- 
no-pay-basis) op het gebied van vermogens-
fondsen en stichtingen ondersteund door een 
extern fondsenwervingsbureau, Van Dooren 
Advies en op het gebied van het werven van 
zakenvrienden door bureau Dreamcatch.

12  Prinses Máxima Centrum Foundation Jaarverslag 2020 Prinses Máxima Centrum Foundation Jaarverslag 2020          13



Wat gebeurde er  
in het jaar 2020?

De donateur centraal
Waar ouders en kinderen centraal staan in het 
Prinses Máxima Centrum, is het de (potentiële) 
donateur die centraal staat bij de Foundation. 
Donateurs vormen dan ook de focus voor het 
beleid van de Foundation. Het Prinses Máxima 
Centrum heeft een grote gunfactor bij gevers. 
Toch moeten we de ogen niet sluiten voor het feit 
dat de ‘vibe’ van een nieuwkomer voor een mooi 
resultaat in opbrengsten heeft gezorgd. Het is niet 
vanzelfsprekend dat dit een vervolg krijgt. Om 
deze reden heeft de Foundation in 2020 nog meer 
geïnvesteerd in het contact met haar relaties. Zo 
zochten we de verbinding met onze donateurs door 
middel van ons bedankevenement, ‘UPDATE – Het 
Máxima-’ op 15 februari 2020 (Wereldkinderkanker- 
dag). In het auditorium van het Máxima kwamen 
250 donateurs bijeen. Ze werden tijdens een live 
talkshow bijgepraat over wat er speelt in het 
Máxima en resultaten werden gedeeld. Wij waren 
verheugd zoveel donateurs te mogen ontvangen 
en om als gevolg van deze bijeenkomst opnieuw 
donaties van hen te mogen krijgen. 

Marketing & communicatie
In 2019 is een eerste aanzet gemaakt met het 
opzetten van een marketing & communicatie-team 
binnen de Foundation. Vanuit de verschillende 
fondsenwervende activiteiten bleek daar een 
groeiende behoefte aan te zijn. Het jaar 2020 
stond vooral in het teken van het creëren van een 
solide basis waarop we in 2021 verder kunnen 
bouwen. 

Marketing & communicatie ondersteunt en 
adviseert de diverse onderdelen binnen de 
Foundation, zowel op strategisch als op uitvoerend 
niveau. De eerste stap daarbij was om de 
positionering van de Foundation aan te scherpen. 
Daarnaast hebben we onder meer de campagnes 
van onze partners (Westfield en Intratuin) mede 
ontwikkeld en vormgegeven en zijn er filmpjes 
gemaakt om deze campagnes te ondersteunen. 
Ook is bijgedragen aan de ontwikkeling van het 
actieplatform maximaalinactie.nl, waar op maat 
informatiemateriaal voor is ontwikkeld.
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Marketing & communicatie heeft de basis gelegd 
voor de vernieuwde online communicatie, 
zodat bezoekers en potentiële donateurs 
zowel op de site van de Foundation als via de 
homepage van het Prinses Máxima Centrum 
eenvoudig informatie kunnen vinden over wat 
de Foundation doet en waarom. En uiteraard 
ook over de manieren waarop mensen kunnen 
bijdragen. Het gaat om een effectieve werving van 
nieuwe donateurs en hoe we daarna een lange 
verbintenis met de donateur kunnen aangaan. 
In 2021 wordt de website verder uitgewerkt 
en in de nieuwe vorm gelanceerd. Marketing & 
communicatie was vanzelfsprekend ook nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van de webshop 
shopvoorhetmaxima.nl, die begin 2021 live is 
gegaan.

Daarnaast heeft de Foundation zich, samen met 
de afdeling communicatie van het Máxima, ingezet 
voor de beeldstrategie van het Máxima. Eind 2020 
zijn nieuwe foto’s gemaakt; de nieuwe fotografie 
verbetert de herkenbaarheid van het Máxima 
en maakt duidelijk waar wij als Foundation voor 
staan. De foto’s komen op de vernieuwde website 
te staan, en in een nog te ontwikkelen toolkit voor 
donateurs.

Vanuit marketing & communicatie zijn in 
2020 enkele eigen campagnes gelanceerd. Zo 
hebben we op 15 februari 2020 de jaarlijkse 
Wereldkinderkankerdag een gezicht gegeven. Op 
deze dag staan kinderen, gezinnen, medewerkers 
van het Máxima en alle andere betrokkenen 
stil bij kinderkanker. In filmpjes hebben we aan 
onze verschillende groepen donateurs laten 
zien wat Wereldkinderkankerdag betekent voor 
zorgverleners, ouders en kinderen, en hoe wij als 
Prinses Máxima Centrum én Foundation bijdragen 
aan de missie. 

Talentenprogramma

Het Prinses Máxima Centrum is het grootste 
centrum van Europa op het gebied van 
kinderkanker. Door de unieke integratie van 
patiëntenzorg, research en opleiding, biedt het 
Máxima de ideale omgeving om talenten in 
de kinderoncologie te scholen tot experts en 
leiders in het veld. In dat kader heeft het centrum 
een exclusief talentenprogramma opgezet. 
Kinderartsen in opleiding, kinderoncologen, 
psychologen, kinderchirurgen, verpleegkundigen 
en andere specialisten kunnen een op maat 
gemaakt opleidingsprogramma volgen in het 
Máxima. 

Alleen zeer talentvolle specialisten, uit 
Nederland en het buitenland, komen voor 
dit talentenprogramma in aanmerking. Een 
onderdeel van het talentenprogramma behelst 
het fellow-programma. Het geselecteerde talent 
(fellow) wordt in eerste instantie opgeleid tot de 
allerbeste kinderoncologisch specialist, als het 
gaat om het leveren van zorg aan kind en familie. 
Daarnaast wil het Máxima dat de toekomstige 
kinderoncologisch specialist zich ook op research-
gebied kan ontwikkelen. Deze combinatie is 
essentieel om de klinische leiders van de toekomst 
te krijgen. In 2020 is een fellow gestart dankzij 
de financiële steun van een donateur. Zij doet 
onderzoek naar slaapproblemen bij kinderen met 
kanker. Zo zijn er nog veel meer talenten die wij 
een kans willen geven om bij het Máxima een 
opleiding te volgen. Dit kan alleen als we daarvoor 
de financiële middelen kunnen vinden.

Resultaten van de fondsen-
werving op hoofdlijnen

De belangrijkste activiteiten waarvoor 
we in 2020 geworven hebben, 
betreffen de volgende drie onderdelen, 
die ook centraal staan in de 
meerjarenstrategie van het Máxima:

• talentenprogramma
• focus op neuro-oncologie en 

immunotherapie
• quality of life
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Innovatieve behandelingen 
en research met speciale 
focus op neuro-oncologie en 
immunotherapie

Door de combinatie van de beste researchers op 
alle terreinen en de unieke samenwerking met de 
beste kinderoncologische zorgprofessionals, maakt 
het Máxima echt het verschil. Hierdoor komen we 
tot nieuwe inzichten en betere behandelingen. 
Op die manier is de genezingskans te verhogen 
en zijn complicaties tijdens en na de behandeling 
te voorkomen. Programma’s op het gebied 
van neuro-oncologie (met als project de ‘intra-
operatieve MRI/neuro-OncoSuite’) en cellulaire 
immunotherapie, de kinderoncologische biobank 
en sequencing van genetisch materiaal, hebben 
hoge prioriteit. Hiervoor zijn wij op zoek naar 
financiering.

Quality of Life

Voor de kinderen in het Máxima is het niet  
alleen belangrijk dat zij kanker kunnen overleven, 
maar ook dat zij genezen met behoud van een 
optimale kwaliteit van leven. En dat zij goede 
vooruitzichten hebben om te kunnen participeren 
als gewaardeerde en weerbare medemensen 
in onze snel veranderende en veeleisende 
maatschappij. In het Máxima werken we daarom 
niet alleen aan de beste zorg en research, er is 
ook grote aandacht voor kwaliteit van leven. Dat 
gebeurt in het Quality of Life-programma. De focus 
op kwaliteit van leven voegt nieuwe dimensies 
toe aan onze activiteiten. Wij streven ernaar om 
kinderen ondanks hun ziekte in staat te stellen 
om zich te blijven ontwikkelen en hun gewone 
activiteiten en dagelijks leven zoveel mogelijk 
voort te zetten. Dat is van groot belang voor het 
genezingsproces en voor later in het leven. 

Er zijn verschillende programma’s op het gebied 
van Quality of Life die donateurs via de Foundation 
kunnen ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn 
het programma MAXIMAal Bewegen, het Virtual 
Reality-programma, het Activiteitenprogramma, 
programma’s rond angst-, pijn- en stressreductie, 
een snoezelruimte en het Brussen-project (gericht 
op broers en zussen). Daarnaast zijn er de ouder-
kindkamers, een unieke voorziening van het 
Máxima voor alle kinderen die met hun ouders 
een tijdje in het centrum verblijven. De ouder-
kindkamers zijn een soort thuis, waar de privacy 
van kind en gezin zoveel mogelijk gerespecteerd 
wordt. Bijzonder is dat alle kamers een eigen 
balkon hebben, zodat kind en ouders makkelijk 
even de buitenlucht kunnen opzoeken. Recent 
zijn deze balkons met steun van de donateur 
aangepast.
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Diverse acties en giften

Pauw komt binnen 
In december 2020 volgde een groot aantal 
donaties na een aangrijpende aflevering van 
‘Pauw komt binnen’, het tv-programma van 
Jeroen Pauw. Het aantal ‘vrienden van het 
Máxima’ verdriedubbelde in een paar dagen tijd. 
Ook ontvingen we een groot aantal eenmalige 
en periodieke schenkingen. Er is naar aanleiding 
van deze tv-uitzending in totaal zeker € 300.000 
opgehaald. December is overigens ieder jaar de 
maand waarin we een stijging van het aantal 
donaties zien. December wordt ook wel  
de ‘maand van het geven’ genoemd.

Lions Nederland in actie 
Ook in 2020 is de vaste nationale actie van 
Lions Nederland voortgezet. Een groot aantal 
regionale clubs had activiteiten gepland staan 
voor het Máxima. Helaas konden veel hiervan niet 
doorgaan. Desondanks is tot en met 2020 ruim  
€ 300.000 opgehaald door verschillende Lions-  
en Leo Clubs. De financiële afwikkeling hiervan 
zal in 2021 plaatsvinden. Geweldig om het 
enthousiasme van al deze clubs te zien.

Mkb voor het Máxima 
PLUS Tolenaar in Hillegom spoorde klanten 
en leveranciers op creatieve wijze aan om 
bij te dragen aan de missie van het Máxima. 
Geïnspireerd door de schildpadden-actie van Bas 
Smit (zie ook pagina 25), waarbij sponsorlogo’s 
werden verkocht op de schilpadeieren, zette 
deze supermarkt de beschikbare sponsorruimte 
op kersttruien en bezorgbusjes in voor de 
Foundation. Overigens vroegen ook andere 
winkeliers aandacht voor het Máxima en 
doneerden de opbrengsten van specifieke 
producten aan de Foundation. Zo creëerde  
Global Garden, een tuincentrum in Zwaanshoek 
een heuse wensput voor donaties, een actie die  
€ 3.145 opbracht.

Medewerkers van partners in actie 
Onze partner Wolters Kluwer draagt sinds 2017 
met een prachtige financiële donatie bij aan de 

Academy van het Máxima. Ook stelt het  
bedrijf online tools – UpToDate en Lexicomp – 
beschikbaar aan de zorgprofessionals. Mede-
werkers van Wolters Kluwer komen jaarlijks in 
actie om geld op te halen voor het Máxima. Dat 
laatste deden overigens ook de medewerkers van 
partner Mylan/Viatris. Zij organiseerden in 2020 
originele fondsenwervingsacties voor het Máxima, 
zoals yogalessen en een kunstveiling, wat ruim  
€ 2.100 opleverde. 

Westfield Mall zet zich in 
Partner Westfield Mall of the Netherlands, een 
groot winkelcentrum in wording in Leidschendam, 
geeft het Máxima al enkele jaren op verschillende 
manieren een podium. Het winkelcentrum zet zijn 
netwerk van klanten, leveranciers en bezoekers in 
om zoveel mogelijk donaties te genereren. In de 
Mall staat een prachtige kiosk met merchandise-
artikelen van het Máxima. Iedere bijdrage wordt 
door Westfield verdubbeld. 

Partnerschap met Jaarbeurs 
Met partner Jaarbeurs in Utrecht is de 
samenwerking in december 2020 verlengd. 
Jaarbeurs gaat zich opnieuw inzetten om fondsen 
te werven voor de missie van het Máxima, 
door bezoekers en exposanten te vragen of zij 
een financiële bijdrage willen doen. Ook stelt 
Jaarbeurs tickets voor evenementen beschikbaar 
voor kinderen en gezinnen van het Máxima. En 
het bedrijf levert kennis, expertise en middelen 
voor evenementen.

Pin-zes bij Beter Bed 
Beter Bed organiseerde in 2020 voor het vierde 
jaar op rij de ‘Pinzes’-actie voor het Máxima. 
Klanten konden bij hun aankoop drie euro 
doneren, waarna Beter Bed deze bijdrage 
verdubbelde. Het bedrijf draagt ook bij aan de 
missie van het Máxima door giften in natura in 
de vorm van producten. En door het delen van 
kennis met betrekking tot slaap. Een waardevol 
en duurzaam partnership, waar we trots op zijn.
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Resultaten 2020

Toelichting op de resultaten van de 
Foundation
Conform de wettelijke verplichtingen die gelden 
voor de verantwoording van de inkomsten, zien 
de inkomsten van de werving door de Foundation 
over 2020 er als volgt uit (ter vergelijking staan in 
de rechterkolom de cijfers uit 2019):

We hebben aan particuliere giften, ondanks de 
coronacrisis en een uitgesteld gala, een mooi 
eindresultaat behaald. In 2021 hopen wij weer 
op groei, zowel van het aantal vrienden en 

periodieke schenkers, het aantal partnerships met 
bedrijven als groei in de bijdragen van fondsen en 
stichtingen. Toch zullen we ook in 2021 rekening 
moeten houden met onzekerheid vanwege de 
coronacrisis. De echte impact van de crisis zal 
voor veel mensen pas komend jaar merkbaar 
zijn, en dat kan negatieve gevolgen hebben op de 
bereidheid om aan goede doelen te doneren. Toch 
zijn we positief gestemd over 2021. We weten ons 
gesteund door onze trouwe achterban en hebben 
een mooi gala in het vooruitzicht op 23 september 
2021 in Koninklijk Theater Carré te Amsterdam.

Giften Realisatie 2020 in € Realisatie 2019 in €

Baten van particulieren 1.486.183 1.498.219

Baten van bedrijven 960.618 1.259.007

Baten van fondsen en stichtingen 3.238.901 3.990.506

Baten van kerken 0 0

Som der baten 5.685.702 6.747.732

2020 werd afgetrapt met de tweede fundraising party 
van ambassadeurs Sunnery James & Ryan Marciano, in 
samenwerking met de Foundation. 
 
Ruim 300 genodigden kwamen bijeen in de Loft van de A’DAM Toren. 
Met optredens van het DJ-duo zelf, het zangduo Nick & Simon en van 
Xander de Buisonjé, werd het een feestelijke avond. Wopke Hoekstra, 
minister van Financiën en oud-ambassadeur van het Máxima, sprak 
aangrijpend over zijn ervaring als vader van een kind met kanker.  
De avond bracht € 176.062 op.
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2020: een uitdagend jaar
Zoals we eerder al schreven, kunnen we in dit 
verslag over het jaar 2020 niet om de Covid-19-
uitbraak heen, en de gevolgen hiervan voor onze 
inkomsten. Illustratief was de situatie rond ons 
inmiddels traditionele benefietgala, dat op 24 
september 2020 zou plaatsvinden in Carré. In 
maart 2020 hebben we daarvoor de aankondiging 
rondgestuurd, maar toen kwam ook Nederland in 
de wereldwijde Covid-19-pandemie terecht. We 
stelden het gala een jaar uit en meteen kwam ook 
een einde aan een heel aantal initiatieven die de 
Foundation voor het Máxima had gepland. Het 
voelde ongepast om in deze onzekere periode 
mensen te benaderen voor giften. We moesten 
onze koers wijzigen en begonnen te schrijven 
aan coronascenario’s. Naast het gala werden ook 
andere grote evenementen uitgesteld, zoals het 
Máxima Golf Open, de Máxima Polo Cup, Chantals 
Pyjama Party (een initiatief van ambassadeur 
Chantal Janzen in Ziggo Dome) en de Vastgoed 
Regatta. Na de zomervakantie hebben we de 
draad weer opgepakt, want de Foundation kan 
niet stilstaan. September is Childhood Cancer 
Awareness Month, een maand die wereldwijd in 
het teken staat van extra aandacht voor kinderen 
met kanker. Een uitstekende start voor nieuwe 
initiatieven, zoals de #ShineGold-bijeenkomst 
in het Máxima met onze ambassadeurs op 16 
september 2020 (zie ook pagina 26). Niet alleen 
het gebouw werd goud verlicht, de ambassadeurs 
brachten ook in het Máxima een gouden lichtje aan 
de kinderen. En zo bracht het in veel opzichten niet 
zo vrolijke jaar 2020 toch ook letterlijk lichtpuntjes.
 
Opbrengsten vanuit particulieren

Particuliere giften 
Met behulp van onze ambassadeurs en door 
de inzet van ons inmiddels grote netwerk, 
proberen wij met evenementen, bijeenkomsten, 
nieuwsbrieven en persoonlijke contactmomenten 
de particuliere schenker zo mogelijk voor langere 
tijd te verbinden aan het Máxima. Particuliere 
giften komen vaak binnen via acties rond 
huwelijken, jubilea of verjaardagen. Soms wordt 
na het overlijden van een dierbare geld voor het 
Prinses Máxima Centrum opgehaald. Ook zien 
we steeds meer dat mensen hun sportprestaties 

koppelen aan een goed doel, bijvoorbeeld bij een 
sponsorloop. Het zijn mooie acties, waaraan vaak 
een bijzonder verhaal ten grondslag ligt. 

In dit verband heeft de lancering van het 
actieplatform Maximaalinactie.nl in maart 2020 
een belangrijke professionaliseringsslag betekend. 
Op dit platform kan iedereen zijn eigen actie 
starten, individueel of in teamverband. In 2020 zijn 
er via het platform al 41 particuliere acties gestart 
en is ruim € 300.000 opgehaald. Het actieplatform 
is overigens ook een belangrijk instrument 
in het relatiebeheer; particulieren, bedrijven, 
verenigingen, scholen en serviceclubs (inclusief 
religieuze instellingen) komen zo makkelijker bij 
de juiste contactpersoon binnen de Foundation 
terecht.

Uiteraard streeft de Foundation ernaar om het 
aantal vaste afspraken met particulieren de 
komende jaren verder uit te breiden, om zo een 
goede basis te leggen en te behouden in het 
realiseren van de missie van de Foundation. 

Nalatenschappen 
Steeds meer mensen nemen het Prinses Máxima 
Centrum op in hun testament. De contacten 
met deze bijzondere groep gevers zijn voor de 
Foundation heel belangrijk. Het gaat om mensen 
die op hun eigen manier bewust nadenken over 
hun eigen toekomst en die van anderen. Met de 
meesten hebben we een goed persoonlijk contact, 
zodat in het testament precies komt te staan wat 
hun wens is. Soms besluiten deze gevers om al een 
gedeelte bij leven te schenken. 

Het regelen van een nalatenschap geeft de 
donateur naast een goed gevoel ook een gevoel 
van rust. Als wij weten dat het Máxima is 
opgenomen in iemands testament, onderhouden 
we een goede band met de gever in kwestie. 
We houden hem of haar op de hoogte van de 
ontwikkelingen in het Máxima en betrekken de 
gever daar zo veel mogelijk bij. In het komende 
jaar onderzoeken we de mogelijkheid om een 
bijeenkomst voor deze groep donateurs te 
organiseren, mits de coronamaatregelen dit 
toelaten. 

September 2020 werd totaal onverwacht afgesloten met de 
meest succesvolle actie voor het Máxima tot nu toe. Een ludiek 
idee rondom drie schildpadeieren – bedacht door Máxima-
ambassadeur Bas Smit en zijn vrouw Nicolette van Dam – werd 
door heel Nederland omarmd.  
 
Bedrijven deden in ruil voor een sticker met hun bedrijfsnaam op een broedei een 
donatie van € 5.000. Opvallend was het succes van een Tikkie, gekoppeld aan één 
van de eieren. Zo konden ook kleine gevers een bijdrage doen. Met bijna 10.000 
transacties is er op het Tikkie-account € 583.822 opgehaald. Ook voor Tikkie was 
dit de allergrootste actie ooit. In totaal (samen met de andere twee eieren) bracht 
de schildpadactie € 700.000 op in een week tijd. Dit fantastische initiatief leverde 
niet alleen veel geld op, het zorgde ook voor veel publiciteit en awareness bij het 
publiek. En het bracht veel mensen op het idee om zelf ook een actie te starten via 
maximaalinactie.nl.
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In september 2020 heeft de Foundation de wereldwijde 
campagne #ShineGold van de Childhood Cancer Awareness 
Month ondersteund. 
 
Het hele Máxima-gebouw werd goud verlicht (zie ook de foto 
op pagina 34/35), net als talloze andere gebouwen wereldwijd. 
We hebben er een eigen evenement aan gekoppeld, waarbij 
onze ambassadeurs hebben geholpen om in deze maand extra 
aandacht te vragen voor kinderkanker. Dat deden ze met de 
campagne ‘Durf te Dromen’, waarbij ook de kinderen van ons 
centrum zijn betrokken. Kinderen die in het Máxima worden 
behandeld, vertelden over hun dromen en hoe zij samen met hun 
ouders kijken naar de toekomst.

Fondsen op naam 
Een fonds op naam maakt het mogelijk om 
gericht te doneren aan een onderdeel van het 
Máxima dat de oprichter van het fonds op naam 
aanspreekt. Het fonds op naam kan ook in de 
(fiscaal vriendelijke) vorm waarin de gever een 
jaarlijkse donatie voor langere tijd aan een 
specifiek meerjarig doel koppelt. Dit geeft het 
Máxima de mogelijkheid om bijvoorbeeld een 
onderzoeksproject te starten en uit te voeren. Het 
is mogelijk zelf een naam aan het fonds te geven. 
Dat kan bijvoorbeeld een (persoons)naam zijn 
ter nagedachtenis aan een familielid of bij het 
afscheid van een vertrekkende bestuurder. Of om 
een jubileum luister bij te zetten. Het fonds kan bij 
leven opgericht worden of opgenomen worden in 
een testament. De Foundation wil deze vorm van 
doneren verder uitbreiden. 

In 2020 hebben twee bijzondere fondsen op naam 
op heel zichtbare wijze bijdragen aan belangrijke 
programma’s in het Máxima. Het eerste is het 
Unibail-Rodamco-Westfield Fonds, opgericht 
door de ontwikkelaars van de Westfield Mall of 
the Netherlands, het in 2021 te openen nieuwe 
winkelcentrum in Leidschendam. Dit fonds op 
naam zet zich met hart en ziel in om de ouder-
kindkamers iedere keer weer in optima forma te 
krijgen voor nieuwe kinderen en ouders die een 
tijdje in het Máxima verblijven. 

Een tweede fonds op naam is Klinkerpad IV, dat 
zich inzet voor het talentenprogramma van het 
Máxima, vanuit de overtuiging dat kinderen met 
kanker de best mogelijke kansen voor een goede 
toekomst moeten kunnen krijgen. Klinkerpad IV 
ondersteunt meerjarig het onderzoek van onze 
fellow en talent Raphaële van Litsenburg naar 
slaapproblemen bij kinderen met kanker en 
anderen in het gezin. Goede slaap speelt een 
belangrijke rol in hoe je je lichamelijk, emotioneel 
en op sociaal gebied voelt. Slaapproblemen komen 
vaak voor bij kinderen met kanker en hun ouders, 
zowel tijdens de behandeling als (jaren) erna.

Opbrengsten vanuit bedrijven

In 2020 heeft de Foundation € 960.618 aan  
giften uit het bedrijfsleven ontvangen,  
waarvan circa 2% in de vorm van producten of 

dienstverlening. Bedrijven steunen de Foundation 
vanuit verschillende motivaties: gedreven door 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of 
betrokkenheid, vanuit HR-perspectief of vanuit 
marketing gerelateerde doelstellingen. We zien 
steeds meer bedrijven die medewerkers, klanten 
en leveranciers betrekken bij de fondsenwervende 
inspanningen voor het Máxima. Ook stijgt het 
aantal bedrijven dat zich voor langere termijn 
aan het Máxima verbindt en waarmee we 
een partnership op maat kunnen vormen. 
De verwachting is dat dit in 2021 tot meer 
opbrengsten zal leiden.

Het Zakenvrienden-programma is bedoeld voor 
mkb’ers die het Prinses Máxima Centrum een 
warm hart toedragen. Zakenvrienden garanderen 
voor een langere tijd een structurele bijdrage van 
minimaal € 2.400 per jaar. Zij worden uitgenodigd 
voor bijeenkomsten, hebben een persoonlijk 
aanspreekpunt binnen de Foundation en mogen 
als symbool voor de steun het Zakenvriend-logo 
gebruiken in hun e-mailhandtekening en op hun 
bedrijfswebsite. Nu al merken we dat de relatie 
die we met Zakenvrienden opbouwen direct 
weer leidt tot nieuwe connecties, ideeën, mede-
werkersbetrokkenheid et cetera. Vlak voor de 
jaarwisseling mochten we de 80ste Zakenvriend 
verwelkomen. In 2021 wil de Foundation het 
programma nog verder uitbouwen. 

Veel bedrijven komen op creatieve wijze in actie 
voor het Máxima. Zo heeft IT-bedrijf AB zijn 
medewerkers gemobiliseerd mee te doen aan een 
stappen-challenge, gekoppeld aan een donatie 
voor het Máxima. Hoe meer medewerkers in 
beweging kwamen, hoe hoger deze donatie. Dat 
was dubbele winst! Ook bieden organisaties hun 
medewerkers tegenwoordig vaak de kans om een 
kerstgeschenk om te zetten in een donatie voor 
het Máxima, waarbij de werkgever deze bijdrage 
verdubbelt. Doordat de tijd zich in 2020 niet leende 
voor het rondbrengen van relatiegeschenken, 
besloten bedrijven de vertegenwoordigde waarde 
te doneren en riepen zij hun netwerk op om 
hetzelfde te doen. Een mooi voorbeeld is Centric, 
dat in december € 25.000 aan het Máxima schonk. 
 
Ook in 2020 zijn spontaan producten en/of 
diensten geleverd. Zo heeft Intratuin een prachtige 
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wintercampagne georganiseerd, waar het Máxima 
onderdeel van mocht uitmaken. Op de begane 
grond van ons centrum werden de hoge ramen 
beschilderd met schitterende wintertekeningen. 
Alle kinderen op de ouder-kindkamers ontvingen 
een kerstboompje én Intratuin spoorde haar klanten 
aan om samen met het bedrijf een donatie te doen 
aan de Foundation. Een gift in natura – al dan niet 
gekoppeld aan andere acties – is een mooie manier 
om vanuit het perspectief van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen een bijdrage te leveren 
aan de missie van het Prinses Máxima Centrum. 
Een voorbeeld is de samenwerking met Loyens 
& Loeff, die de Foundation helpt om partnerships 
vorm te geven of die ‘om niet’ de officiële aktes helpt 
opmaken voor de oprichting van een fonds op naam 
(zie ook pagina 27).

We zijn erg blij met bedrijven die op kleine en 
grote schaal een fondsenwervingscampagne bij 
klanten en/of leveranciers opzetten, bijvoorbeeld 
winkelbedrijven die leuke acties bedenken 
(zie pagina 20). En we zijn dankbaar voor de 
onvoorwaardelijke steun van de corporate partners 
die zich voor lange termijn aan het Máxima hebben 
verbonden. Bijvoorbeeld Westfield Mall, Wolters 
Kluwer, Mylan/Viatris, Jaarbeurs en Beter Bed  
(zie pagina 27).

Dankzij alle zakelijke relaties met partners die 
de missie van het Máxima omarmen, kijken 
wij terug op een zeer succesvol en mooi 2020. 
We willen in 2021 onze relaties uitdiepen 
en de samenwerking met bedrijven verder 
intensiveren. Door een blijvende groei van het 
waardevolle Zakenvrienden-netwerk. Door meer 
familiebedrijven aan ons te verbinden. Door 
bedrijven te betrekken bij onze campagnes rondom 
Wereldkinderkankerdag en Childhood Cancer 
Awareness Month, zodat we samen de aandacht 
voor kanker bij kinderen in Nederland vergroten. 
En ook door meer strategische partnerships aan 
te gaan met bedrijven die zich vanuit hun core-
business verbonden voelen met het Máxima. 

Opbrengsten vanuit fondsen en 
stichtingen

De Foundation onderhoudt structurele relaties 
met (familie)fondsen en stichtingen, die specifieke, 

(soms) meerjarige steun aan het Prinses Máxima 
Centrum geven. De afgelopen jaren hebben 
tientallen fondsen en stichtingen substantiële 
financiële toezeggingen gedaan aan het Prinses 
Máxima Centrum. In 2020 zijn de giften van 
fondsen en stichtingen wederom een belangrijke 
pijler geweest. In de coronacrisis vormden zij 
een constante bron van schenkingen, ondanks 
het gegeven dat de situatie voor met name de 
vermogensfondsen onzeker was. Het bedrag dat in 
2020 aan giften is binnengekomen via fondsen en 
stichtingen waarop we proactief hebben geworven 
is hoger dan in 2019. Gedurende het hele jaar 
2020 hebben wij toezeggingen gekregen van vele 
bekende, maar ook ons onbekende fondsen en 
stichtingen. Deze laatste groep was zelfs opvallend 
groot, met name na de tv-uitzending ‘Pauw komt 
binnen’. Dat sterkt ons in de gedachte dat wij steeds 
zichtbaarder worden in de wereld van fondsen en 
stichtingen. In 2021 verwachten we een stijgende 
lijn in de opbrengsten vanuit fondsen en stichtingen 
te kunnen realiseren.

Omdat fondsen en stichtingen een essentiële basis 
vormen, is in 2020 binnen de Foundation een klein 
team geformeerd, dat zich specifiek bezighoudt met 
het contact met deze groep schenkers. Intensief 
overleg met fondsen en stichtingen heeft ertoe 
geleid dat we aanvragen konden toespitsen op 
hun doelstellingen, zodat de betreffende besturen 
er graag hun goedkeuring aan gaven. Zo heeft dit 
team ook nog enkele projecten, die al waren gestart 
in de tijd van de nieuwbouw, in goed overleg met 
de betreffende schenkende stichting afgerond. We 
houden de fondsen en stichtingen steeds betrokken 
bij de investering die zij doen en nemen ze mee in 
de toekomstplannen van het Máxima. 

De Foundation richt zich op grote én kleine fondsen 
en stichtingen, die zowel langlopende trajecten 
als korte projecten steunen. Voorheen waren 
de projecten meestal erg concreet (bijvoorbeeld 
voor het gebouw en de inrichting daarvan), 
maar de focus verschuift steeds meer naar 
innovatieve projecten, aansluitend bij de ambities 
in de meerjarenstrategie van het Prinses Máxima 
Centrum. Omdat niet altijd voorspelbaar is wat 
de uitkomst daarvan zal zijn, is het soms lastig 
financiering te vinden. We hopen daarom dat 
fondsen en stichtingen vooral willen bijdragen in 

de eerste fase van dergelijke innovatieve projecten 
en hiermee een belangrijke rol willen vervullen in 
het verwezenlijken van de missie van het Máxima.
 
Acties van(service)clubs, scholen en verenigingen
Ook voor acties van (service)clubs, scholen en 
verenigingen was 2020 door corona een roerig 
jaar. Veel geplande initiatieven gingen helaas 
niet door. Toch heeft deze groep gevers ook in 
2020 acties op touw gezet. Daaraan ligt vaak 
een persoonlijke betrokkenheid bij kinderen 
met kanker ten grondslag. De acties zijn ook 
via de communicatiekanalen van het Máxima 
in de etalage gezet. De diversiteit en omvang 
van de acties verschillen, maar steeds is sprake 
van een grote betrokkenheid en inzet van de 
initiatiefnemers. Zo liep het totaalbedrag van deze 
acties in 2020 nog op tot maar liefst € 1.332.456.

Overige partners

Prinses Máxima Centrum Foundation Belgium  
Ook dit jaar heeft de Foundation weer haar 
Belgische zusterstichting, de Prinses Máxima 
Centrum Foundation Belgium, van strategisch 
advies voorzien op het gebied van het benaderen 
van doelgroepen, de organisatie van evenementen, 

de inzet van communicatie en de uitbreiding van 
het netwerk via ambassadeurs van de Foundation. 
Deze stichting werft in België gelden om Belgische 
kinderartsen een opleiding tot kinderoncoloog te 
laten volgen in het Máxima. 

Samenwerking kinderziekenhuizen   
Dit jaar is het informele overleg tussen de vier 
stichtingen van de kinderziekenhuizen Emma, 
Sophia, Wilhelmina en het Máxima, uitgegroeid 
naar een meer structurele samenwerking en 
uitgebreid met de vriendenstichtingen van de 
kinderziekenhuizen Beatrix, Amalia en Willem-
Alexander. Aan de opzet van deze samenwerking 
heeft de Foundation een grote bijdrage geleverd 
op organisatorisch en strategisch vlak. Deze 
samenwerking moet gezien worden als aanvulling 
op de eigen fondsenwerving per vriendenstichting.  

Aanvullende toelichtingen

Ontwikkeling reserves en bestemmingsfondsen
De ontwikkeling van reserves en bestemmings-
fondsen van de Foundation ziet er als volgt uit  
(ter vergelijking staan in de rechterkolom de  
cijfers uit 2019):  
 

Realisatie reserves en 
bestemmingsfondsen

2020 in € 2019 in €

Overige reserve 4.084.635 3.774.541

Bestemmingsfondsen 8.692.451 11.275.862

Totaal reserves en 
bestemmingsfondsen 12.777.086 15.050.403
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Als een gift aan een concreet doel wordt gedaan, 
wordt hiervoor een zogeheten bestemmingsfonds 
gevormd. Bijvoorbeeld voor een ouder-kindkamer 
of voor een researchproject. Giften die niet voor 
een expliciet doel geschonken zijn, worden 
opgenomen in de overige reserve. Het bestuur van 
de Foundation besluit over de doelen van deze 
overige reserve.

Renteopbrengsten obligaties
Eind 2015 gaf Prinses Máxima Centrum 
voor kinderoncologie B.V. in samenwerking 
met alle banken in Nederland eenmalig 
schenkingsobligaties uit. Naast bancaire 
financiering is destijds ook gekozen om de 
Nederlandse samenleving te betrekken bij 
de bouw van het nieuwe Prinses Máxima 
Centrum, door het aanbieden van zogenoemde 
maatschappelijke obligaties aan particulieren. 
De obligatiehouders hebben bij de opname een 
schenkingsovereenkomst getekend waardoor 
de renteopbrengsten van deze obligatieleningen 
worden geschonken aan de Foundation, die deze 
renteopbrengsten ten gunste laat komen van 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.

Besteding aan investeringsdomeinen en kosten 
Wegens de verwachting van lagere inkomsten is 
er in 2020 sterk gelet op uitgaven voor beheer, 
PR en communicatie en wervingsacties, en 
zijn waar mogelijk besparingen op vaste en 
incidentiële lasten doorgevoerd. Vanwege een 
door de omstandigheden ongunstiger verhouding 
tussen kosten en opbrengsten, noteren we in 2020 
relatief een hoger percentage kosten, namelijk 
21%. In de branche is een norm gesteld dat 
goededoelenorganisaties een plafond aanhouden 
van 25%. Dit houdt in dat de totale kosten van 
fondsenwerving gemiddeld over een periode van 
drie jaar niet meer dan 25% mogen bedragen van 
de totale opbrengsten uit fondsenwerving. De 
verwachting is dat het driejaarlijkse gemiddelde de 
komende jaren weer duidelijk lager zal uitkomen. 
 

Beschouwing op de resultaten
Zoals in het eerste hoofdstuk beschreven, hebben 
de geworven gelden vooral betrekking op 
vooraf geoormerkte gelden voor aanvullende en 
verdiepende projecten. Na een periode van enkele 
jaren waarin we vooral hebben geworven voor 
de bouw, de inrichting en de aankleding van het 
gebouw, zijn we de focus expliciet gaan richten 
op gelden die bijdragen aan de kerndoelen van 
de meerjarenstrategie 2020-2024 van het Prinses 
Máxima Centrum. We hebben vanuit die focus veel 
kunnen bijdragen aan onderzoeken en projecten 
ten behoeve van kind en gezin, het Quality of 
Life-programma, ons talentenprogramma en aan 
vooruitstrevende behandelingen en innovatieve 
researchprojecten op het gebied van neuro-
oncologie en immunotherapie. Op basis van de 
resultaten van 2020 en eerdere jaren draagt 
de Foundation noemenswaardig bij aan het 
ondersteunen van de missie van het Máxima. 

Nog een paar  
inspirerende acties:  

• Sponsor-schaatsactie van leerlingen 
van de Speel- en Werkhoeve: € 7.500.

• Gecombineerde verjaardag van  
Rik Leijzer én nieuwjaarsreceptie van 
diens bedrijf Meiland Azewijn:  
€ 5.075. 

• Kerstdonatie Smartmetals, in plaats 
van eindejaarsgeschenken aan 
klanten: € 5.000. 

• De Vereniging Miles Against Cancer 
fietste vele gesponsorde kilometers  
bij elkaar: € 25.000.

• ‘Lopen door Marit’, de eerste actie  
op actieplatform maximaalinactie.nl: 
€ 11.430.

• De gezamenlijke motorrit van 
Stichting Máxima’s Helden kon niet 
doorgaan, maar individueel rijden 
ging ook: € 29.475. 
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Financieel beleid 

De Foundation werft fondsen om zo de missie 
van het Prinses Máxima Centrum versneld te 
helpen realiseren. We streven ernaar een zo 
groot mogelijk deel van elke opgehaalde euro 
te besteden aan onze doelstellingen, door de 
kosten van fondsenwerving zo laag mogelijk te 
houden. De middelen die overblijven na aftrek van 
de kosten, werden in 2020 door de Foundation 
toegekend aan de volgende domeinen: 
• Innovatieve behandelingen en innovatieve 

researchprojecten: met name immunotherapie 
en neuro-oncologie

• Talentenprogramma
• Quality of Life 

De Foundation en de nabije toekomst, 
te beginnen in 2021 
Ook in 2021 zal de werving expliciet gericht zijn op 
het ophalen van gelden die kunnen bijdragen aan 
de kerndoelen van het strategisch meerjarenplan 
2020-2024 van het Prinses Máxima Centrum. In 
de basis is de opdracht aan de Foundation om 
de komende jaren een betekenisvolle financiële 
bijdrage te leveren aan de missie in het algemeen, 
met focus op de kerndoelen zoals geformuleerd 
in de onderstaande domeinen. Daarbij is het 
de uitdaging deze te vertalen naar ‘werfbare’ 
projecten: 
• Neuro-oncologie: onder andere de zogeheten 

’intra-operatieve MRI/neuro-OncoSuite’.
• Cellulaire immunotherapie: onder andere 

cellulaire therapie (CAR-T) en de Prodigy, een 
apparaat waarmee het haalbaar wordt  
om zelf CAR-T-cellen te maken.

• Vooruitstrevend onderzoek dat (nog)  
niet elders te financieren is:  

onder andere projecten waarvoor een  
cofinanciering een voorwaarde is.

• Talentenprogramma: onder andere de 
aanstelling van fellows (waarmee we ook 
inzetten op internationalisering).

• Quality of Life: onder andere het Vasculair 
Acces Serviceteam (VAS) voor betere zorg op 
het gebied van onder meer infusen. 

• Datavoorzieningen: onder andere de 
kinderoncologische biobank. 

Het jaarplan 2021 van de Foundation heeft 
niet voor niets de titel ‘Focus’ meegekregen. 
In 2021 gaat het om focus op het werven van 
gelden voor de kerndoelen van het Máxima en 
daarbinnen een focus op het mogelijk maken van 
innovatieve behandelingen en vooruitstrevend 
onderzoek. Het gaat dan om behandelingen en 
studies die direct en versneld bijdragen aan de 
missie, maar die (nog) niet bekostigd worden 
vanuit het reguliere zorgbudget. De Foundation 
heeft voor 2021 de ambitie om ten minste € 6 
miljoen op te halen. De omvang van dit bedrag 
is gebaseerd op de begroting zoals opgenomen 
in de meerjarenstrategie en de doelstellingen 
daarvan die zonder de Foundation niet – of veel 
later – gerealiseerd kunnen worden. Om verder te 
kunnen groeien, wil de Foundation investeren in 
een fundament van duurzaam relatiebeheer. 

De vaste kosten voor 2021 zijn hetzelfde begroot 
conform de realisatie over 2020. De variabele 
kosten zijn begroot op basis van te verwachten 
opbrengsten uit acties en events. De totale begrote 
kosten bedragen daarmee € 1,5 miljoen.

Beleid inzake vermogensvorming 
Het vermogen van de Foundation bedroeg per 31 
december 2020 afgerond 12,8 miljoen euro (2019: 
€ 15,1 miljoen). Het vermogen wordt voor een 
deel belegd in effecten (€ 5,9 miljoen, zie verder 
hieronder). Het merendeel wordt echter liquide 
aangehouden op een spaarrekening, zodat het 
op korte termijn kan worden ingezet. Het bestuur 
heeft besloten om geen continuïteitsreserve aan te 
leggen waarvoor een deel van het vermogen wordt 
afgezonderd. Op die manier wordt gewaarborgd 
dat het vermogen kan worden ingezet, zodra dat 
nodig is. In 2020 was dit aan de orde. Er is meer 
besteed aan doelbestedingen dan is ontvangen 
aan opbrengsten om zodoende de doelstellingen 
van het Máxima te kunnen ondersteunen. Hierdoor 
is het vermogen in het boekjaar afgenomen.

Opbrengsten uit beleggingen
De Foundation kiest ervoor een deel van haar 
vermogen verantwoord te beleggen. Het 
afgelopen jaar hebben we daarmee een prima 
resultaat behaald: de netto beleggingsopbrengst 
bedroeg over 2020 € 291.960. Beleggen is geen 
doel op zich, maar een middel om als een ‘goed 
rentmeester’ met het vermogen om te gaan. 
Dat gebeurt steeds in dienst van het doel van 
de Foundation: bijdragen aan de missie van het 
Prinses Máxima Centrum. Het beleggingsbeleid is 
gestoeld op de Richtlijn Financieel Beheer Goede 
Doelen, in 2012 opgesteld door brancheorganisatie 
Goede Doelen Nederland. De Foundation kiest voor 
een strategische beleggingsmix met een horizon 
van vijf jaar. Het streven is een evenwicht tussen 
rendement en voorzichtigheid, passend bij onze 
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betrouwbare processen en goede afspraken met 
onze stakeholders.

Een groot risico is fraude bij fondsenwervende 
acties met contante inzamelingen. De Foundation 
wil daarom de contante geldstromen bij dergelijke 
acties beperken. Mede daarom heeft de Foundation 
het platform maximaalinactie.nl gelanceerd, waarop 
initiatiefnemers hun actie kunnen aanmelden en 
gelden kunnen werven. Op die manier beperken wij 
de contante geldstroom zoveel mogelijk. Collectes 
vinden niet plaats en inzamelingen gaan zoveel 
mogelijk via bankoverschrijvingen of incasso’s. 
Op deze manier kan geen twijfel ontstaan over de 
verwerking van de ingezamelde gelden.

Financiële instrumenten worden in de 
jaarrekening van de Foundation verantwoord en 
omvatten vorderingen, geldmiddelen, effecten, 

uitkeringsverplichtingen, crediteuren en overige 
te betalen posten. De Foundation loopt geen 
valutarisico, omdat er geen transacties of 
beleggingen worden verricht in buitenlandse valuta.

Bezoldigingsbeleid en gedrag
In 2020 bestond het team uit elf medewerkers 
(9,2 fte). De salarissen van de personeelsleden 
voldoen aan de norm CAO Ziekenhuizen. Het 
beleid inzake gedrag wordt door de Foundation 
integraal overgenomen van het Prinses Máxima 
Centrum. Dat betekent dat ook de Foundation haar 
handelen baseert op de relevante principes uit de 
Governancecode Zorg uit 2017 en andere voor 
zorg- en researchinstellingen relevante wet- en 
regelgeving. Daarbij gaat het om transparantie 
in structuur, besluitvorming en handelen, en om 
professionele en persoonlijke integriteit.

zorgplicht tegenover alle belanghebbenden. Het 
beleggingsbeleid is transparant. Om die reden 
kiezen we voor beleggingen die eenduidig zijn uit 
te leggen aan derden. De uitvoering is in handen 
van een vermogensbeheerder, die verantwoording 
aflegt aan het bestuur van de Foundation. 

Aanvankelijk was het idee om een onafhankelijke 
beleggingscommissie in te stellen. Bij de 
uitwerking van het beleggingsstatuut is in 
2020 echter besloten één keer per jaar twee 
onafhankelijke externe deskundigen aan de 
bestuursvergadering te laten deelnemen. Zij 
brengen gevraagd en ongevraagd advies uit 
aan het bestuur. Het beleggingsstatuut schrijft 
voor dat naast deze twee externe deskundigen, 
twee personen vanuit het bestuur aangewezen 
worden die periodiek geïnformeerd worden over 
het beheer van de beleggingsportefeuille. Ook de 

externe deskundigen worden per kwartaal door de 
vermogensbeheerder geïnformeerd over de actuele 
status van de portefeuille.

Risico’s en onzekerheden
De Foundation wil haar werk zorgvuldig doen 
en al haar inkomsten en bestedingen goed 
verantwoorden. Een goed imago en vertrouwen 
bij het publiek zijn immers essentieel voor de steun 
die wij ontvangen. Onze positie als betrouwbare 
maatschappelijke partner borgen we in zowel de 
governance als de bedrijfsvoering. We beoordelen 
nauwlettend waar risico’s kunnen optreden die 
tot reputatieschade kunnen leiden. Dat is cruciaal, 
omdat een beschadigde reputatie direct kan 
leiden tot afnemende betrokkenheid van gevers, 
vrijwilligers en andere stakeholders, met minder 
inkomsten als gevolg. Om dit te voorkomen, 
draagt de Foundation zorg voor efficiënte en 
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam 
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

Aan: het bestuur van Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation   

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Prinses Máxima 
Centrum Foundation te Utrecht beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met RJ 650. Het bestuur 
is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse Standaard 2400, ‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële 
overzichten’. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 
onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is 
gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte 
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het 
inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren 
van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen 
informatie. 

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter 
dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 

  

 

Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation - CHRWV2UVJXFX-49015419-18 
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Conclusie 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van 
Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 
in overeenstemming met RJ 650. 

Rotterdam, 22 april 2021 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.  
 
Origineel getekend door drs. C. Hameeteman RA 
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