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Ieder kind met 
kanker genezen 
met optimale 
kwaliteit van 
leven 

De beste zorg, de beste research en de 
beste opleiding. En een nauwe onderlinge 
samenwerking tussen deze werkvelden: 
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 en donateurs 
nodig, die ons helpen om deze belangrijke 
missie van het Prinses Máxima Centrum 
te versnellen.
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Voorwoord 

Geachte lezer, 

Het jaar 2021 stond voor de Foundation in het 
teken van Focus. Focus op het mogelijk maken 
van projecten voor onze kinderen die, én prioriteit 
hebben binnen de strategie van het Prinses 
Máxima Centrum én niet bekostigd worden vanuit 
het reguliere zorgbudget. Focus op onze donateur. 
Om relaties aan te gaan met nieuwe donateurs 
en om bestaande donateurs zo goed mogelijk te 
informeren over en betrokken te houden bij het 
Máxima.  

Vanzelfsprekend is COVID 19 afgelopen jaar 
van invloed geweest op onze Foundation. Nadat 
we aan het begin van het jaar voortvarend aan 
de slag waren gegaan met de implementatie 
van de wervingsbegroting zag het er snel weer 
onheilspellend uit. Opnieuw konden veel geplande 
acties en evenementen niet doorgaan, waardoor 
bijbehorende inkomsten werden gemist. 

Wij zijn blij verheugd dat ondanks alle 
omstandigheden de donateur, groot en klein, 
ons weer heeft weten te vinden. Donateurs zijn 
het fundament van onze Foundation en maken 
daarmee de zo nodige projecten binnen het 
Máxima mogelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat 
de belangrijke projecten en het direct kunnen 
bijdragen aan onze missie ervoor hebben gezorgd 
dat het beoogde resultaat van 2021 werd 
verdubbeld. Vanzelfsprekend naast de toewijding 
van ons team, de persoonlijke benadering richting 
donateurs en de hartverwarmende inzet van onze 
ambassadeurs. 
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Samen met onze donateurs én onze 
ambassadeurs komen wij steeds een stap dichter 
bij onze missie: ieder kind met kanker genezen, 
met optimale kwaliteit van leven. 

Veel dank voor uw trouwe steun. Deze is voor onze 
kinderen, nu en in de toekomst, van grote waarde.
 

Lot Jens
Manager Stichting Prinses Máxima Centrum 
Foundation

Bas de Voogd
Voorzitter bestuur Stichting Prinses Máxima 
Centrum Foundation

Gita Gallé
Uitvoerend bestuurder Stichting Prinses Máxima 
Centrum Foundation

Ten tijde van het schrijven van dit 
jaarverslag hebben wij te maken 
gekregen met de oorlog in Oekraïne. 
Het raakt ons zeer dat mensen deze 
verschrikkelijke omstandigheden moeten 
doormaken. Zoveel mensen op de vlucht, 
(groot)ouders, kinderen, hele families, 
maar ook kinderen met kanker. 

Wij zijn blij dat het Máxima een 
bijdrage kan leveren aan de opvang 
van Oekraïense kinderen met kanker en 
hun families. Een groep van 48 kinderen 
en hun families is nu onder onze hoede 
en opgevangen in gastgezinnen. Mede 
dankzij de belangeloze inzet van vele van 
onze partners, waarvoor veel dank.
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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 de urgentie van 
aanvullende financiering voor het Prinses Máxima 
Centrum in het belang van ieder kind met kanker in 
Nederland en wereldwijd. 

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:
• innovatieve behandelingen en vooruitstrevend 

onderzoek, met speciale focus op het gebied 

van immunotherapie en neuro-oncologie
• het talentenprogramma: de komst van 

talentvolle topexperts uit binnen- en 
buitenland, waaronder fellows en clinical 
scientists

• 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 onze ‘survivors’, de 
psychosociale en palliatieve zorg.

De Foundation werkt met een wervingsbegroting 
waarop alle projecten en programma’s staan 
waar dat jaar voor wordt geworven met het 
bijbehorende bedrag. Hiervoor worden de 
volgende criteria gehanteerd:
• focus op de doelen en thema’s van het 

strategisch meerjarenplan van het Máxima
• vliegwiel/overbrugging (startgeld)
• innovatieve behandelingen en/of 

vooruitstrevend onderzoek
• centrumbreed effect

De Foundation werft haar donateurs onder 
(vermogende) particulieren, bedrijven, vermogens-
fondsen, stichtingen, (service)clubs.  
Via www.maximaalinactie.nl komen ook 
verenigingen en scholen in actie. 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.

Luke heeft heel veel betekend voor de Foundation en voor de kinderen van het Máxima. 
Helaas is Luke op 31 maart op 18-jarige leeftijd overleden.
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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 duurzaamheid en dus 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 is 
het Máxima in 4-6 landen actief.  
 
De focus op duurzaamheid sluit goed aan op de 
zogenoemde SDG’s van de Verenigde Naties, 

oftewel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. 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 organisaties die een goed 
doel zijn.

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 2021 heeft het 
bestuur een zelfevaluatie uitgevoerd van de 
governance-structuur van de Foundation en het 
functioneren van het bestuur. Besloten is om per 

2022 de rol van de heer De Voogd aan te passen 
van niet-uitvoerend bestuurder naar uitvoerend 
bestuurder/voorzitter. De heer Pennekamp wordt 
naast niet-uitvoerend bestuurder geregistreerd 
als penningmeester. De heer Pieters zal in 2022 
het bestuur verlaten als uitvoerend bestuurder 
en zal tijdens de vergaderingen aanwezig zijn als 
toehoorder vanuit zijn rol als raad van bestuur 
van het Prinses Máxima Centrum. Het bestuur is 
onbezoldigd. 

Op 31 december 2021 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.
 
* de heer Pieters en mevrouw Gallé maken in 
2021 tevens deel uit van de raad van bestuur van 
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie B.V.

Team 
Het team Foundation bestaat in 2021 uit 7,41 fte:  
5 (parttime) fondsenwervers, 4 projectmanagers, 
een collega marketing & communicatie, plus een
managementassistente en een manager. 
Halverwege het jaar is 1 projectmanager (tijdelijk) 
gestopt en is de collega marketing & communicatie 
vervangen.  
 
Het team werd in 2021 (op no-cure-no-pay-
basis) op het gebied van vermogensfondsen 
en stichtingen ondersteund door een extern 
fondsenwervingsbureau, Van Dooren Advies en  
op het gebied van het werven van zakenvrienden 
door bureau Dreamcatch.
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Wat gebeurde er  
in het jaar 2021

Focus op onze donateur in een tijd 
van elkaar niet kunnen ontmoeten
Helaas was COVID 19 ook in 2021 een 
belemmering voor het ontmoeten van onze 
donateurs. Vandaar dat wij met nog meer focus 
op het onderhouden van de goede contacten met 
onze donateurs hebben gewerkt. Dit betekende 
veel telefoontjes, digitale ontmoetingen en digitale 
communicatie om de donateur op de hoogte te 
houden van de ontwikkelingen in het Máxima. Zo 
hebben we een speciale editie gemaakt van ons 
bedankevenement voor donateurs, genaamd, 
UPDATE-Het Máxima. Waar dit in voorgaande 
jaren een live event rondom Wereldkinderkankerdag 
betrof, was dit nu een ruim half uur durende 
rondleiding door actrice Marlijn Weerdenburg, 
bijgestaan door twee jeugdige assistenten Fenna 
en Bas uit het Máxima. Zij namen samen een kijkje 
achter de schermen van het Máxima, langs een 
aantal projecten die mede dankzij de steun van 
donateurs mogelijk waren gemaakt. Maar ook gaf 
Rob Pieters een doorkijkje naar welke belangrijke 
projecten in het Máxima op stapel staan. Na afloop 
was er gelegenheid om live vragen te stellen aan 
Gita Gallé (COO/CFO), Rob Pieters (CMO) en Lot 
Jens (manager van de Foundation). Het was mooi 
om te zien dat velen van deze gelegenheid gebruik 
maakten.

Daarnaast is er via nieuwsbrieven, speciale 
campagnes rondom Wereldkinderkankerdag (15 
februari) en World Child Cancer Awareness Month 
(september) met de geweldige ondersteuning van 
onze ambassadeurs en natuurlijk vele persoonlijke 
telefonische gesprekken goed contact geweest met 
onze donateurs. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat 
een groot aantal nieuwe donateurs de ‘digitale’ weg 
naar ons centrum heeft weten te vinden. 

Wederom hebben wij een jaar hard gewerkt aan 
het verder op orde brengen van ons administratie-
systeem ‘Ifunds Engage 365’, om onze donateur 
nog beter te bedienen en van informatie te kunnen 
voorzien en zonder de persoonlijke aandacht uit het 
oog te verliezen.
 
Marketing & communicatie
In 2021 werd het belang van goede marketing & 
communicatie vanuit de Foundation richting haar 
donateurs wederom duidelijk. Als het persoonlijk 
ontmoeten met donateurs niet mogelijk is, is goede 
communicatie essentieel. Met de verhalen uit het 
Máxima willen wij onze verschillende doelgroepen 
informeren, inspireren en activeren. Alleen door 
goed uit te dragen waar de behoefte ligt om 
voortgang te kunnen boeken in de genezing van 
kinderen met kanker, kunnen wij steeds meer 
mensen blijvend aan ons verbinden.

Activiteiten
Het jaar begon met de productie van een prachtige 
digitale versie van de UPDATE-het Máxima. Actrice 
Marlijn van Weerdenburg nam, samen met twee 
hele jonge assistenten uit het Máxima, de donateur 
virtueel mee door het centrum om uit te leggen 
wat er het afgelopen jaar gebeurd is dankzij hun 
steun. Verder is hard gewerkt aan de positionering 
van de Foundation, Wereldkinderkankerdag, World 
Child Cancer Awareness Month, het Gala, uitingen 
rondom het nieuwe samenwerkingsverband 
Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje en was 
er een grote actie met Radio 538. Daarnaast 
ondersteunen wij door het jaar heen onze 
verschillende fondswervende teams door 
bijvoorbeeld het redigeren van teksten, het 
maken van socials, het maken van advertenties 
of artikelen, kortom alle communicatie richting de 
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donateurs. Ook hebben we de ondertekening van de 
MOU voor de samenwerking met KiTZ-Heidelberg in 
aanwezigheid van de Koningin begeleid en hebben 
wij een eigen kerstkaart vormgegeven welke is 
gestuurd aan een ieder die ons steunt. 

Positionering
De basis van het marketing & communicatieplan 
van de Foundation is te vinden in de positionering 
van het Máxima. Gezamenlijk met onze 
communicatiecollega’s van het Máxima kwam 
overtuigend naar voren dat de Foundation zich 
als één met het Máxima naar de buitenwereld 
moet presenteren en niet als afzonderlijke entiteit. 
Reden hiervoor is dat de Foundation direct voor 
het Máxima geld werft en voor geen ander doel. 
Bovendien merken wij dat de donateur graag 
direct aan het goede doel doneert in plaats van 
via een andere stichting. Met deze kennis zal voor 
het jaar 2022 een marketing & communicatieplan 
worden geschreven, met een doorvertaling naar 
alle doelgroepen binnen de Foundation. 

Campagnes
De campagne rondom Wereldkinderkankerdag 
concentreerde zich op de lancering van de knuffel 
de Máxi. Een knuffel met een ritsje op de rug waar 
kinderen hun dromen, zorgen of wensen in kunnen 
stoppen. Dit sloeg erg aan en er zijn dan ook, mede 
dankzij de inzet van onze ambassadeurs, meer 
dan duizend Máxi’s verkocht. In de campagne voor 
World Child Cancer Awareness Month, dat valt 
in de maand september, presenteerden wij een 
maand lang inhoudelijke thema’s. Daaraan werd 
de internationale actie ‘shine gold’  toegevoegd. 
Omdat het internationale teken van kinderkanker 
het Golden Ribbon is, worden in deze maand 
gebouwen over de hele wereld goud verlicht om 
betrokkenheid te tonen. Het was mooi om te zien 
dat bedrijven die een partnership met ons hebben, 
deze actie overnamen en hun gebouwen goud 
hebben uitgelicht. 

Gala
Voor het Gala in september heeft ons team alles 
rondom communicatie gedaan. Van het maken van 
uitnodigingen tot de inhoudelijke programmering. 
Het gala is door onze kersverse ambassadeur 
Anita Meijer geopend, wat het begin was van een 
memorabele avond.

Teams
Binnen ons team geven we advies en werken 
we mee met de diverse doelgroepen-teams. Met 
name de ondersteuning van de partnerships met 
bedrijven is een belangrijk onderdeel van ons werk. 
Campagnes met Landal GreenParks, BeterBed, 
Adyen, Jaarbeurs, Edelman, Radio 538 hebben wij 
mede ontwikkeld en begeleid.

Bereik via diverse media
Het bereiken van onze donateurs, of het nu gaat 
om informeren, bedanken of activeren, staat voor 
het team communicatie voorop. Dit willen wij 
op consistente wijze doen. Vandaar dat vanuit 
de positionering een hele nieuwe website wordt 
geschreven, nieuwsbrieven worden gemaakt die 
naar zo’n 4.500 donateurs worden gestuurd, onze 
ambassadeurs worden betrokken om ons verhaal 
goed te vertellen en social media wordt ingezet 
om steeds meer mensen aan ons te verbinden. 
Ook via de partnerships met bedrijven weten wij 
nieuwe donateurs te bereiken. Het bereik is het 
afgelopen jaar substantieel vergroot wat een zeer 
positief effect heeft gehad op de werving. Want 
de donateur maakt het verschil voor kinderen met 
kanker, nu en later.

Resultaten van de fondsen-
werving op hoofdlijnen

De belangrijkste activiteiten waarvoor 
we in 2021 geworven hebben, 
betreffen de volgende onderdelen, 
die ook centraal staan in de 
meerjarenstrategie van het Máxima:
• talentenprogramma
• innovatieve behandelingen, 

apparatuur en research op het 
gebied van immunotherapie

• innovatieve behandelingen, 
apparatuur en research met speciale 
focus op neuro-oncologie 

• internationalisering
• projecten en programma’s op het 

gebied van Quality of Life.
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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. Kinder-
artsen 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. Het Máxima Talentenprogramma 
sluit heel goed aan bij het strategisch meerjarenplan, 
met name als het gaat om het werven en behouden 
van toppers, en internationalisering. Sinds enkele 
jaren is dit programma operationeel, en het is nog 
steeds aan het uitbreiden. In het begin richtte dit 
programma zich op het werven van fellows, dat 
zijn medisch specialisten die een deelspecialisatie 
in de kinderoncologie volgen. Veelal, maar niet 
alleen, kinderartsen. Inmiddels omvat het Talenten-
programma ook een MD PhD programma, waardoor 
excellente student-onderzoekers hun studie kunnen 
combineren met het doen van hoogstaand 

onderzoek, dat gaat uitmonden in een promotie. 
De eerste ‘Research AIOS Kinderoncologie’ is 
ook van start gegaan. Dit is een gepromoveerde 
arts of andere professional die zijn of haar 
specialisatie of opleiding combineert met het 
continueren van het wetenschappelijk onderzoek, 
iets dat anders bijna onmogelijk is vandaag 
de dag. Uiteraard is het de bedoeling om deze 
toppers aan ons te binden. In 2022 gaan we 
het Talentenprogramma met uw steun verder 
uitbreiden. Zo is het plan om vanaf 2022 elk jaar 
tot 5 studenten, die excellent wetenschappelijk 
onderzoek hebben gedaan tijdens hun studie, te 
belonen met een beurs zodat ze hun onderzoek 

kunnen presenteren op een wetenschappelijk 
congres. En willen we uitmuntende stafleden de 
kans gaan geven om zich buiten het Máxima te 
bekwamen en te verdiepen op het gebied van 
research, onderwijs, zorg, internationale twinning 
programma’s of management en bestuur. Tot 
slot moet het Talentenprogramma het mogelijk 
maken dat we excellente medisch specialisten 
met speciale meerwaarde voor het Máxima, 
bijvoorbeeld in een heel specifiek gedeelte van de 
zorg, een plek kunnen geven. Zonder dit belangrijke 
Talentenprogramma kunnen we onze missie niet 
bereiken: ieder kind met kanker genezen, met 
optimale kwaliteit van leven. 
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Innovatieve behandelingen, 
apparatuur en research 
op het gebied van 
immunotherapie 

Met het uitbreiden van het aantal onderzoeks-
groepen binnen het Máxima is het onderzoeksveld 
verbreed. Zo vestigen we meer aandacht 
op immuno-oncologie. Immuuntherapie bij 
volwassenen is succesvol en in de hemato-
oncologie bij kinderen laat immuuntherapie 
veelbelovende resultaten zien. Dit willen we ook 
behalen voor kinderen met solide tumoren en 
hersentumoren. Een belangrijke stap is gezet 

met de aanschaf - naar aanleiding van een 
donatie - van de Prodigy; een apparaat om zelf 
immuuntherapie te ontwikkelen. 
 
Een greep uit de resultaten op het gebied van 
research, mogelijk gemaakt met donaties:  
• versnelling op ontwikkeling immuuntherapie 

door aanschaf Prodigy en donaties  
aan drie grote CAR-T onderzoeken

• aanstelling nieuwe top kinderoncologische 
talenten in zorg en research

• aanschaf Flow Cytometer om beter te kunnen 
voorspellen bij welke kinderen de tumor 
terugkeert en hoe zij reageren op  
aanvullende therapie

• steun aan 12 onderzoeksgroepen in het 

Máxima naar specifieke kinderkankersoorten
• oprichting fonds voor samenwerking met 

kinderoncologisch research centrum in  
Heidelberg (KiTZ) en financiering van eerste 
onderzoeken en kennisuitwisseling.

De komende periode willen we ons richten op 
onder meer drie strategische onderwerpen: 
• het uitbreiden van het immuno-oncologisch 

onderzoeksprogramma
• het neuro-oncologisch onderzoeksprogramma
• het uitvoeren van vroeg klinische trials. 

Ook is de werving van een gerenommeerd 
immuno-oncologisch groepsleider (principal 
investigator, PI) gestart. Deze zal in samen-

werking met collega’s op zoek gaan naar nieuwe 
aangrijpingspunten voor immuuntherapie. 

Afgelopen jaar is nog een vooruitstrevend besluit 
genomen binnen het immuno-oncologisch 
onderzoek, door de researchafdeling uit te breiden 
met een Cel Therapie Faciliteit. Een high tech 
ruimte waar wij met cellen kunnen werken ten 
behoeve van de immuuntherapie. Een belangrijke 
stap voorwaarts. De komende tijd zullen we ons 
vanuit de Foundation hard maken hier gelden 
voor te werven, zodat deze faciliteit gerealiseerd 
kan worden in de geplande aanbouw van het 
onderzoeksgedeelte van ons centrum. 
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Innovatieve behandelingen 
en research met speciale 
focus op neuro-oncologie

In 2021 zijn veel donateurs buitengewoon betrokken 
en royaal geweest ten aanzien van projecten op 
het gebied van de neuro-oncologie voor zowel 
zorg als research, die door de Foundation van het 
Máxima onder de aandacht gebracht zijn. Wij zijn 
zeer dankbaar voor deze donaties en wij ervaren 
deze ondersteuning als stimulerend om met nog 
meer overtuiging uitvoering te kunnen geven aan 
onze missie. Daaronder valt onder andere dat 
we alle kinderen met een hersentumor betere 
overlevingskansen met een goede kwaliteit  
van leven willen bieden. Op dit moment blijven  

 
de overlevingspercentages van kinderen met een  
hersentumor namelijk nog achter ten opzichte van 
andere tumortypes. 
 
De hoogtepunten in 2021 voor neuro-oncologie 
projecten zijn:

• een donatie ten behoeve van de volledig 
ingerichte intra-operatieve MRI operatiekamer 
(neuro suite) met allernieuwste technologie

• de top neuro-microscoop, met semi-robotische 
bewegingen en volledige integratie met 
neuronavigatie; deze microscoop biedt nieuwe 
dimensies aan de neurochirurg en is gedoneerd 
tijdens het Gala in september.

Deze ontwikkelingen geven een positief perspectief 
op 2022. In dit jaar zal de bouw van de intra-
operatieve MRI operatiekamer worden afgerond 

inclusief de volledige inrichting met specialistische 
apparatuur, zoals hierboven genoemd. Deze unieke 
infrastructuur biedt ons de mogelijkheden om met 
behulp van de nieuwste technologie complexe 
operaties voor kinderen met een hersentumor uit te 
voeren en nieuwe methodieken te ontwikkelen in 
studieverband. 
 
Binnen het Máxima wordt ook veel aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van een veel-
belovende immuuntherapie met CAR-T cellen. Dit 
wordt al toegepast in de hemato-oncologie. Voor 
kinderen met hersentumoren biedt het hiervoor 
genoemde veelbelovende immuuntherapie 
programma met CAR-T cellen ook nieuwe kansen. 
CAR-T cellen zijn eigen afweercellen van het kind 
die specifiek gericht worden op karakteristieken 
van de tumorcellen. B7H3 is een dergelijke 
karakteristiek van hersentumoren en mede vanuit 

de neuro-oncologie wordt nu een project gestart 
om dergelijke CAR-T cellen zelf te ontwikkelen 
en in studieverband te onderzoeken. Ook voor dit 
project zal de Foundation in 2022 geld werven. 
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 operatiekamer) en cellulaire 
immunotherapie, de kinderoncologische biobank 
en sequencing  van genetisch materiaal, hebben 
hoge prioriteit. Hiervoor zijn wij op zoek naar 
financiering.
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Quality of Life

 
Het Prinses Máxima Centrum gaat in het hele 
behandeltraject uit van het kind in ontwikkeling. 
Dat betekent dat we systematisch aandacht 
hebben voor het fysieke, sociale, emotionele, 
cognitieve en spirituele domein, zowel tijdens 
behandeling, follow-up als in de levensfasen 
daarna (late effecten). We begeleiden kinderen 
en jongvolwassenen die van kanker genezen om 
optimaal te kunnen participeren in de samenleving. 
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 
Activiteitenprogramma, programma’s rond angst-, 
pijn- en stressreductie, palliatieve zorg, het Máxima 
kanaal en speciale programma’s voor survivors.  
 
Op het gebied van voorzieningen zijn er bijvoorbeeld 
de ouder-kindkamers, waar ouders dag en nacht 
bij hun kind kunnen zijn tijdens het verblijf in het 
Máxima. De ouder-kindkamers zijn een soort thuis, 
waar de privacy van kind en gezin zoveel mogelijk 
gerespecteerd wordt. Sinds de opening van ons 
centrum zijn aanpassingsverzoeken van ouders 
en kinderen ontvangen, zoals bijvoorbeeld de 
bediening van de verlichting, een garderobekast en 
aanpassingen in de badkamer. Dankzij de steun 
van onder andere Lions Nederland hebben wij deze 
wensen kunnen vervullen.

Internationalisering 

Vroeg-klinische trials in de kinderoncologie zijn 
essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe 
behandelingen, maar uitdagend door het relatief 
lage aantal patiënten. Daarom wordt door het 
Máxima sterk ingezet op de samenwerking 
met Europese partners, zoals met het kinder-
oncologisch research centrum in Heidelberg 
(KiTZ). Het bundelen van kennis, kunde en 
onderzoeksdata is ook voor andere takken van 
onderzoek zeer waardevol.  

 
 
 
 
In 2021 is een samenwerkingsintentie 
ondertekend tussen het Máxima en KiTZ in 
het bijzijn van de Koningin en is een fonds 
opgericht bij zowel de Duitse als Nederlandse 
fondsenwervende stichtingen voor bekostiging 
van onderzoeken in deze samenwerking.  
Deze samenwerking zal in 2022 verder  
worden ontwikkeld en hiervoor zullen vanuit  
de Foundation gelden worden geworven. 
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Diverse acties en giften

Missie 538 
We sloten het jaar af met een geweldige actie: 
Missie 538. Het Máxima was de laatste van 
12 goede doelen waarvoor Radio 538 zich een 
week lang inspande. Dankzij de royale giften van 
luisteraars, o.a. door het aanvragen van plaatjes 
en het bieden op veilingitems, ontvingen wij van 
Radio 538 een cheque van ruim € 319.358,-. 
Met het bedrag wordt een 3D-echoapparaat 
aangeschaft om hersentumoren beter te kunnen 
beoordelen en verwijderen.

Project Glimlach
Met zeven verschillende fondsenwervende
stichtingen van vooraanstaande kinder-
ziekenhuizen met koninklijke naam het goede doel 
van het prestigieuze Project Glimlach van RTL te 
worden, was een prachtige actie. Hiervoor is de 
Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje in het 
leven geroepen. Er is voor een project gekozen 
dat in alle kinderziekenhuizen hoog op het lijstje 
staat om te willen realiseren, namelijk de verdere 
reductie van angst, pijn en stress. Dankzij Project 
Glimlach is hier in december het prachtige 
totaalbedrag van € 2,2 miljoen voor opgehaald.

Medewerkers van partners in actie 
Op 19 juni kwamen 90 medewerkers van 
Jaarbeurs sportief in actie voor het Máxima. Door 
te fietsen, wandelen, zwemmen en hardlopen, 
ieder op zijn of haar eigen manier. De deelnemers 
hebben samen een afstand van 2.670,7 km 
afgelegd en daarmee ruim € 27.000,- voor het 
Máxima opgehaald. Een geweldige sportieve 
prestatie, met een prachtig resultaat! Niet alleen 
door de mooie donaties voor het Máxima, maar 
ook door de grote opkomst en de betrokkenheid 
van medewerkers van Jaarbeurs bij kinderen met 
kanker. En samen in actie komen draagt ook bij 
aan de onderlinge verbondenheid, zeker ten tijde 
van Corona waarin mensen op afstand van elkaar 
werken. 

Partnerschap met Landal 
In 2021 startten we een nieuwe, duurzame 
samenwerking met Landal GreenParks. Onze 
nieuwe partner schenkt 100 mini-vakanties 
per jaar aan gezinnen van het Máxima. Op 
deze manier biedt de vakantieparkenaanbieder 
afleiding en ontspanning tijdens of na het 
ziekteproces. Daarnaast helpt Landal awareness 
over kinderkanker te creëren, door bij te dragen 
aan onze campagnes. Tot slot organiseert zij 
fondsenwervingsacties onder medewerkers 
en bezoekers van de vakantieparken ter 
ondersteuning van onze missie. In 2022 breiden 
we de samenwerking uit naar Duitsland.
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Resultaten 2021

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 2021 er als volgt uit (ter vergelijking staan in 
de rechterkolom de cijfers uit 2020):

Er is aan totaal ontvangen giften een geweldig 
bedrag opgehaald. Waar de coronacrisis in 2020 
een negatieve invloed had op de ontvangen giften, 
is er in 2021 bij alle doelgroepen een aanzienlijke 
toename van donaties geweest. Dit is gerealiseerd 
door groei van het aantal:
• particuliere eenmalige en structurele vrienden
• periodieke schenkers

• partnerships met bedrijven
• bijdragen van fondsen en stichtingen
• en een vermogensoverdracht van een 

particuliere stichting. 

De trouwe achterban heeft ons in 2021 wederom 
sterk gesteund om de doelstellingen van het 
Prinses Máxima Centrum te realiseren!

Giften Realisatie 2021 in € Realisatie 2020 in €

Baten van particulieren 9.427.899 1.486.183

Baten van bedrijven 2.175.232 960.618

Baten van fondsen en stichtingen 2.702.428 3.238.901

Baten van kerken 5.461 0

Som der baten 14.311.020 5.685.702

In 2021 stonden er 2 grote evenementen op het programma  
van de Foundation. 
 
Het Prinses Máxima Centrum Golf Open, wat vanwege COVID 19 
maar liefst drie was keer uitgesteld, kon op 8 september 2021 eindelijk 
plaatsvinden. Er was een volle bezetting van de baan met wel 25 flights 
(100 deelnemers). Een sportieve wedstrijd werd afgesloten met een 
mooi diner, gekookt onder leiding van Julius Jaspers. Er werd op deze 
stralende dag € 110.000,- opgehaald voor het Prinses Máxima Centrum. 
Dit bedrag komt ten goede aan ons Talentenprogramma. We zijn trots 
op ons partnerschap met de Hilversumsche Golfclub en danken hen 
voor de fantastische samenwerking. 
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Steun van particulieren

Particuliere giften 
2021 was een jaar waarin we een record 
bedrag hebben opgehaald binnen de doelgroep 
Particulieren, oftewel privé personen. In 2021 was 
de steun van de particuliere schenker, ondanks een 
tweede coronajaar, onverwacht groot.

Dankzij de hulp van ons grote netwerk en door de 
inzet van een fantastische groep ambassadeurs 
kunnen wij het aantal privé personen dat zich aan 
ons bindt ieder jaar vergroten. Door middel van het 
sturen van vier nieuwsbrieven per jaar houden we 
de donateur op de hoogte van de ontwikkelingen 
binnen het Máxima. De Foundation streeft ernaar 
om het aantal structurele giften van particulieren 
de komende jaren nog meer te vergroten, om zo 
een stevig fundament neer te zetten en een vaste 
stroom aan inkomsten te genereren zodat we onze 
missie kunnen realiseren.

In 2021 ontvingen we een aantal hoge donaties 
en meerjarige schenkingen, daarnaast groeide 
het aantal nalatenschappen en fondsen op 
naam. Er werden via ons actieplatform www.
maximaalinactie.nl 84 fondsenwervende 
acties gestart door particulieren. Dit aantal is 
verdubbeld ten opzichte van het jaar 2020, toen 
het actieplatform werd gelanceerd. Ook dit jaar 
organiseerde ambassadeur Bas Smit weer een 
aantal ludieke acties waarbij de netto opbrengst in 
zijn geheel aan het Máxima werd geschonken.

Nalatenschappen 
Het aantal nalatenschappen is gegroeid in 2021. 
Steeds meer mensen weten de Foundation te 
vinden en nemen het Prinses Máxima Centrum op 
in hun testament. Regelmatig persoonlijk contact 
met deze bijzondere groep gevers is belangrijk. 
We betrekken de donateur door te vertellen wat er 
met de donaties gebeurt en hoe het bijdraagt aan 
de missie van het Máxima. Door deze persoonlijke 
contactmomenten zien we dat donateurs die aan 
ons willen nalaten soms besluiten ook bij leven te 
schenken. Dat is een bijzondere ontwikkeling. 

Fondsen op naam 
Een fonds op naam maakt het mogelijk om gericht 

te doneren aan een project binnen het Máxima, dat 
de oprichter van het fonds op naam aanspreekt. 
Het fonds op naam kan worden ingericht door 
de fiscaal vriendelijke vorm waarin de gever een 
periodieke schenking doet. Door de zekerheid 
van langere termijn schenkingen, geeft dit het 
Máxima de mogelijkheid om bijvoorbeeld een 
onderzoeksproject te starten en uit te voeren. Het 
is mogelijk en zelfs wenselijk om zelf een naam 
aan het fonds te geven. Dat kan bijvoorbeeld een 
(persoons)naam zijn ter nagedachtenis aan een 
familielid, als eerbetoon aan een vertrekkend 
bestuurder of om een jubileum luister bij te zetten. 
Het fonds kan bij leven opgericht worden en kan 
ook opgenomen worden in een testament. De 
Foundation wil deze vorm van doneren verder 
uitbreiden. In 2021 hebben vijf bijzondere fondsen 
op naam op een heel zichtbare wijze bijgedragen 
aan belangrijke programma’s in het Máxima (zie 
bladzijde 35).

Opbrengsten vanuit bedrijven
In 2021 heeft de Foundation € 2.175.232,- aan 
giften uit het bedrijfsleven ontvangen, waarvan 
1% in de vorm van producten of dienstverlening. 
De steun vanuit verschillende marktsegmenten en 
bedrijfssectoren is in 2021 gegroeid ten opzichte 
van het jaar ervoor. Bedrijven uit heel Nederland 
hebben bijgedragen aan de missie van het 
Máxima middels financiële steun, donaties van 
producten en/of dienstverlening. We zagen een 
toenemende betrokkenheid van medewerkers, 
klanten en andere relaties van bedrijven die 
verbonden zijn aan het Máxima. Ook hielpen onze 
zakelijke donateurs om awareness te creëren 
voor kinderkanker tijdens de campagnes op 
Wereldkinderkankerdag, de Childhood Cancer 
Awareness Month en in de decembermaand. 
We zijn heel trots op alle relaties en partners 
uit het Nederlandse bedrijfsleven die het 
Máxima structureel en intensief op eigen wijze 
ondersteunen. 

In actie voor het Máxima
In 2021 zagen wij nog meer medewerkers van 
bedrijven sportief in actie komen. Een gezamenlijke 
inspanning voor een concreet doel zorgt voor 
onderlinge verbinding. Zo werden acties voor het 
Máxima een manier om de – door de Coronacrisis 

Koninklijk Theater Carré stond op 23 september 2021 geheel in het 
teken van het Charity Gala diner van het Prinses Máxima Centrum. 
Ruim 450 gasten waren aanwezig. Onder de bezielende leiding van 
ambassadeur Chantal Janzen werd het een heel bijzondere avond 
waarbij een ongekend hoog bedrag werd opgehaald van € 2.790.118,-.  
 
Dit geweldige resultaat is bereikt mede dankzij de inzet van onze 
ambassadeurs. Geheel belangeloos hebben zij opgetreden die avond 
en/of kavels ten behoeve van de veiling aangeboden. Samen met de 
betrokken donateurs, die geweldige bedragen hebben geschonken, 
kan het Máxima met de opbrengst van deze avond een top microscoop 
aanschaffen, die gebruikt wordt tijdens de operatie van kinderen met 
een hersentumor. Daarnaast gaat de overige opbrengst naar het 
Talentenprogramma van het Máxima. 
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geforceerde - afstand tussen medewerkers te 
overbruggen. We zijn enorm blij met alle bedrijven 
die zoveel donaties hebben opgehaald door 
sportief in actie te komen. Bijvoorbeeld Jaarbeurs 
die met 90 medewerkers op 1 dag 2.670,7 km bij 
elkaar heeft gewandeld, gefietst en gerend en 
daarmee ruim € 27.000,- heeft opgehaald. Ook 
heeft het collectieve initiatief ‘Tour de Bouw’  voor 
het vierde jaar op rij een geweldig bedrag voor 
het Máxima bij elkaar gefietst en weten zij steeds 
meer mensen aan dit initiatief én aan elkaar te 
verbinden. Een ander bijzondere actie kwam van 
het bedrijf Doopiecash, die door middel van een 
uitdagende 24 uur durende livestream voor klanten 
en leden € 40.000,- voor het Máxima inzamelde.  

Awareness campagnes en productacties
Tijdens Wereldkinderkankerdag op 15 februari 
hebben onze partners en relaties onze awareness 
campagne gedeeld op hun social kanalen en in 
nieuwsbrieven voor medewerkers en klanten. Op 
deze manier hielpen zij ons om aandacht te vragen 
voor kinderen met kanker en voor de missie en 
aanpak van het Máxima. Deze campagnes zijn 
ook prachtige momenten om productacties te 
starten, zoals bijvoorbeeld het bedrijf The Finds 
op creatieve wijze deed. Door een speciale ‘buy 
a Find, help a Child’ editie te lanceren, met de 
volledige opbrengst ten gunste van het Máxima, 
is er een bedrag van ruim € 11.000,- gerealiseerd. 
Ook in de Childhood Cancer Awareness Month 
hebben veel bedrijven onze boodschap kracht 
bijgezet, zoals bijvoorbeeld supermarktketen 
Dirk van den Broek die door middel van een 
statiegeldactie in alle filialen ruim € 37.000,- 
ophaalde in de maand september. Tot slot zijn wij 
overweldigd door het aantal spontane donaties 
in de decembermaand. Steeds meer bedrijven en 
medewerkers besluiten om hun kerstgeschenken 
om te zetten in donaties voor het Máxima of 
om merchandise-artikelen van het Máxima aan 
medewerkers of klanten te schenken. En als 
geweldige afsluiter van het jaar, zorgde Radio 
538 samen met haar luisteraars in de week voor 
kerst voor de aanschaf van een 3D-echoapparaat 
om hersentumoren beter te kunnen beoordelen en 
verwijderen. 
 

Duurzame samenwerkingen 
We koesteren onze relaties en partners die zich 
op duurzame wijze aan het Máxima hebben 
verbonden. De Zakenvrienden, het netwerk 
van MKB-bedrijven die een structurele bijdrage 
leveren aan onze missie, onderzoek of het 
Talentenprogramma, is in 2021 uitgegroeid tot 
140 leden. We hebben de eerste familiebedrijven 
aan het Máxima verbonden als partners op het 
gebied van de later-zorg (ná genezing). Partners 
Jaarbeurs, Beter Bed, Wolters Kluwer, Philips, 
PostNL, Servier, NS en Westfield Mall of The 
Netherlands intensiveerden de samenwerking 
door uitbreiding en vernieuwing van activiteiten 
voor het Máxima. Wij gingen duurzame nieuwe 
samenwerkingen aan met Landal GreenParks 
en Drukwerkdeal. Ook ontvingen wij prachtige 
donaties van o.a. Pon en Ahold Delhaize voor 
vooruitstrevend, internationaal onderzoek en 
de ontwikkeling van geavanceerde celtherapie 
faciliteiten in het Máxima. Wij zijn ongelofelijk 
trots op de onvoorwaardelijke steun van al 
onze partners en relaties. Dankzij alle steun 
vanuit het bedrijfsleven hebben wij in 2021 een 
prachtige bijdrage kunnen leveren aan de missie 
van het Máxima. We kijken ernaar uit om deze 
lijn voort te zetten in 2022 en de samenwerking 
met het bedrijfsleven in Nederland verder te 
intensiveren. Ook kijken wij in het nieuwe jaar 
over de Nederlandse grenzen heen vanwege de 
samenwerking tussen het Máxima en het Duitse 
instituut KiTZ. 

Bijdragen vanuit fondsen en 
stichtingen
In 2021 is het bedrag dat is binnengekomen 
aan giften van fondsen en stichtingen gestegen 
ten opzichte van het jaar daarvoor; het totaal 
opgehaalde bedrag in 2021 is € 2.702.428,-. Er 
is een groot aantal verschillende typen fondsen 
en stichtingen dat het Máxima ondersteunt 
via de Foundation. Zo zijn er bijvoorbeeld 
vermogensfondsen, familiestichtingen, fondsen 
op naam, corporate foundations (gelieerd aan 
bedrijven) en actiematige stichtingen (bijvoorbeeld 
opgericht door ouders van kinderen die behandeld 
zijn in het Prinses Máxima Centrum). Al deze 
fondsen en stichtingen vormen een belangrijke 
constante bron van inkomsten.

Fondsen op naam

Fonds Wouter

Het Fonds Wouter werd in 2021 opgericht. Een bijzonder fonds omdat het is opgericht 
door de ouders van een kind dat onder behandeling is in het Máxima. Het fonds bekostigt 
een Internationale CHIP-AML21 studie om de kans op genezing van kinderen met AML 
(leukemie) verder te verbeteren, de ziekte waar het kind van deze ouders voor behandeld 
wordt. Fonds Wouter draagt ook bij aan het immunotherapie onderzoek “Pacman 
CAR-T”. Dit onderzoek creëert een vliegwiel voor de verdere ontwikkeling en toepassing 
van CAR-T-celtherapie bij kinderen met kanker.

Van 
Schooneveld-
Wieshaan 
Fonds 

Wij zijn verheugd met weer een nieuw fonds in 2021, het Van Schooneveld-Wieshaan 
Fonds . Dit fonds draagt bij aan de missie van het Máxima: ieder kind met kanker 
genezen, met optimale kwaliteit van leven. Om deze missie te bereiken richt het Máxima 
zich de komende jaren binnen het vele onderzoek in het bijzonder op neuro-oncologie 
en cellulaire immunotherapie. Binnen Quality of Life is er speciale aandacht voor angst-, 
pijn- en stressreductie. Daarnaast zijn de speerpunten: het aantrekken van internationaal 
talent, o.a. met het fellow-programma, het uitbreiden van internationale samenwerking 
en het doorontwikkelen van slimme datavoorzieningen. Het geheel is gericht op zowel 
verbetering van genezingskansen als verbetering van kwaliteit van overleven door 
vermindering van bijwerkingen van behandelingen. Nu en later.

Unibail-
Rodamco-
Westfield 
Fonds

Het Unibail-Rodamco-Westfield Fonds is opgericht door de ontwikkelaars van de Westfield 
Mall of the Netherlands. Dit nieuwe winkelcentrum werd in 2021 geopend in Leidschendam. 
Dankzij de financiële steun van dit fonds kunnen we onderhoud blijven doen aan onze 
ouder-kindkamers. Zo kunnen we waarborgen dat de ouder-kindkamers iedere keer weer in 
optima forma zijn voor kinderen en ouders die een tijdje in het Máxima verblijven. 

Klinkerpad IV
fonds

Een ander 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 krijgen. Klinkerpad IV ondersteunt meerjarig het 
onderzoek van onze fellow Raphaële van Litsenburg. Zij onderzoekt 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.

Daan de Jong 
Fonds

Sinds 2018 draagt het Daan de Jong Fonds bij aan de biobank van ependymoom 
organoiden. Met deze technologie kunnen we miniversies van tumoren kweken in het lab en 
kunnen we de mechanismen die ervoor zorgen dat tumorcellen delen, uitzaaiingen vormen, 
of resistent worden tegen geneesmiddelen, in detail bestuderen. Daarnaast steunt dit fonds 
een internationaal onderzoek: Organoid and IPSC pipeline. Dit is een onderdeel van een 
intensieve samenwerking op het gebied van onderzoek met Hopp-Kindertumorzentrum 
Heidelberg (KiTZ). Hierbij ligt de focus op gezamenlijke projecten om nieuwe strategieën te 
ontwikkelen om ongeneeslijke veranderingen bij kinderen met kanker aan te pakken. 

Alexander 
Theodoor 
Gaarkeuken 
Fonds

Een bijzonder Fonds op naam is het Alexander Theodoor Gaarkeuken Fonds 
wat onderdeel is van een nalatenschap. In overleg met de heer Gaarkeuken is 
overeengekomen dat dit fonds opgenomen zou worden in zijn testament. Het is ter 
nagedachtenis aan zijn overleden zoon Alexander. Samen hebben we besproken dat het 
fonds alleen besteed zal worden aan het activiteitenprogramma voor de kinderen van 
het Máxima en hun gezinnen. Hij wilde heel graag dat de kinderen ook plezier kunnen 
hebben. Daar kunnen wij dankzij zijn nalatenschap voor zorgen.
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Het jaar werd helaas nog volop beheerst door 
corona. Hierdoor zagen we dat stichtingen, die 
inkomsten voor het Máxima genereren uit acties 
of evenementen die zij organiseren, minder 
inkomsten verkregen door de coronacrisis. Toch 
is het geweldig om te zien dat zoveel stichtingen 
zich inspannen om, ondanks corona-tegenslagen, 
wegen vinden om inkomsten en steun aan het 
Máxima te continueren. In 2021 mochten we 
daarnaast het goede doel zijn van een aantal 
sportieve events, georganiseerd vanuit stichtingen. 
Wij zijn dan ook alle fondsen en stichtingen zeer 
dankbaar voor hun steun; zonder hen zou de 
realisatie van veel projecten en programma’s in het 
Máxima niet mogelijk zijn. 

Investering in het fondsen en stichtingen-team in 
2021 heeft onder meer geleid tot meer structurele 
relaties met (familie)fondsen en stichtingen, die 
specifieke (soms meerjarige) steun geven aan 
het Prinses Máxima Centrum. Doordat we hen 
beter kennen én omdat wij concrete projecten 
en programma’s kunnen voorleggen die grote 
prioriteit hebben in de meerjarenstrategie van 
het Máxima (de wervingsbegroting). Hierdoor 
kunnen we sneller en beter een goede match 
maken tussen de doelstellingen van de fondsen 
en stichtingen enerzijds en het realiseren van de 
missie van het Máxima anderzijds. 
Naast het onderhoud van bestaande relaties is ook 
een aantal grote en kleinere fondsen en stichtingen 
proactief benaderd voor financiële steun, met 
een positief resultaat, waardoor nieuwe relaties 
zijn ontstaan. Dit doen we onder andere door 
samen te werken, op een ‘no cure no pay’ basis, 
met een extern fondsenwervingsbureau. Ook zijn 
er weer veel fondsen en stichtingen die zelf de 
Foundation hebben benaderd voor een donatie 
aan het Máxima, onder andere door de groeiende 
bekendheid van het centrum bij het grotere publiek 
en ook in de wereld van fondsen en stichtingen. 
Daar zijn we dankbaar voor en zetten in op het 
behoud van hen als donateur. 

Naast relaties met de Foundation zijn er ook 
fondsen en stichtingen die directe relaties 
hebben met verschillende onderzoeksgroepen en 
zorgafdelingen binnen het Máxima. In 2021 is er 
een verbeterde afstemming en samenwerking 
gekomen tussen de Foundation en het Prinses 

Máxima Centrum, aangaande het werven van 
gelden bij en het onderhouden van contacten met 
deze relaties. In 2022 willen we onze activiteiten 
richting deze doelgroep verder voortzetten en nog 
meer fondsen en stichtingen op structurele wijze 
aan ons verbinden. 

Steun van mensen die voor ons in 
actie komen
Ondanks dat door COVID 19 fondsenwervende 
acties moeilijker waren om te organiseren en uit 
te voeren, zijn er toch veel particulieren, bedrijven, 
scholen, verenigingen en (service) clubs in actie 
gekomen voor het Prinses Máxima Centrum. 
Daarvoor hebben wij ons speciale actieplatform, 
www.maximaalinactie.nl. Hierop heeft een groot 
deel van de actievoerders een eigen actiepagina 
of teampagina aangemaakt. In totaal zijn er het 
afgelopen jaar 486 acties (individueel of onderdeel 
van een team) gestart. Dit is een verdubbeling 
ten opzichte van vorig jaar. Ook zijn er via 
andere platforms zoals geef.nl, JustGiving.com en 
SupportandDonate.com acties gestart voor het 
Máxima.

Naast de online acties is er ook een groot aantal 
‘offline’ acties georganiseerd. Geweldig om te zien 
hoe zo’n grote groep particulieren en organisaties 
het Máxima steunen via acties.  

De actievoerders hebben individueel of in 
teamverband geld ingezameld, zij het door het 
verkopen van zelfgebakken appeltaart, het 
verkopen van zelfgemaakte sieraden, door het 
vragen van een donatie in plaats van een cadeau 
voor hun verjaardag, door een statiegeldactie 
bij de supermarkt, door het verkopen van een 
zelfgemaakt kookboek of door het aangaan van 
een sportief evenement waarvoor sponsorgeld is 
opgehaald.

In 2021 zijn 84 particulieren een fondsenwervende 
actie gestart, zijn er 58 verenigingen, scholen en/
of (service)clubs in actie gekomen en hebben 
31 bedrijven zich in teamverband aangemeld 
om geld in te zamelen via ons online platform 
maximaalinactie.nl. Het totaal aan donaties van 
alle online acties in 2021 was ruim 2 keer zoveel 
als in het jaar 2020.  

De bekendheid van het platform  
www.maximaalinactie.nl heeft ook in 2021 zijn 
vruchten afgeworpen als het gaat om het in 
actie komen vanuit scholen en verenigingen. 
Ruim 58 fondsenwervende acties zijn gestart, 
waaronder veel scholen die hun leerlingen en 
studenten in actie lieten komen middels een 
sponsorloop, een estafette of door een project 
te koppelen aan het Prinses Máxima Centrum. 
Zo hebben ook sportverenigingen zich ingezet 
door het organiseren van sportieve acties zoals 
wandeltochten, voetbal- en benefietwedstrijden.

Verschillende serviceclubs zijn in 2021 voor ons 
(on- en offline) in actie gekomen. In juni is de 
nationale actie van Lions Nederland feestelijk 
afgesloten. Verschillende Lions en Leo’s Clubs zijn 
nog in actie gekomen zoals de Badeendjesrace 
in Naarden. Ook van verschillende Rotary Clubs 

hebben wij meerdere donaties mogen ontvangen, 
welke tot stand zijn gekomen door acties zoals een 
fietstocht met hapjes en drankjes onderweg op 
Schouwen-Duivenland. 

Naast acties die georganiseerd zijn voor het 
Máxima zijn we in het afgelopen jaar als het 
goede doel gekozen voor verschillende sportieve 
(publieks)evenementen. Zo zijn we een vernieuwd 
partnership met St. Roparun aangegaan, mochten 
we wederom het goede doel zijn van onder andere 
de golfdagen van St. Bergh in het Zadel, en het 
Mont Ventoux evenement van Stichting Groot 
Verzet tegen kanker. Daarnaast van de Campusrun 
en Rondje Stadseiland, beide events in Utrecht. 
Helaas kon een aantal events vanwege COVID 19 
niet doorgaan, zoals Het Chinees Nieuwjaar en de 
Goudse Singelloop. 
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Begin 2021 is de eigen webshop 
shopvoorhetmaxima.nl gestart. Hier zijn naast 
cadeauartikelen ook actie-artikelen verkrijgbaar 
zoals sportshirts, vlaggenlijnen, polsbandjes en 
flyers. Er is veel vraag naar deze artikelen en door 
ze op te nemen in onze webshop kunnen we dit 
sinds afgelopen jaar professioneel aanbieden. 

Steeds meer ouders en familieleden van kinderen 
die behandeld worden, of zijn behandeld, in 
het Máxima, hebben contact opgenomen met 
de Foundation. Zij willen graag een bijdrage 
leveren aan het Máxima. Ouders starten of 
zelf een actie onder hun familie, vrienden en 
omgeving, of zij vragen familie en vrienden om 
een actie te organiseren. Veel mooie initiatieven 
zijn daaruit voortgekomen. En zelfs in het meest 
verdrietige geval van het overlijden van een kind, 
zijn er ouders die iets voor het Máxima willen 
doen. Een van de vragen die aan ons gesteld 
is, is om een collectebus rondom de begrafenis 
te kunnen verzorgen. Hiervoor is onder andere 
de mogelijkheid om dit digitaal te doen via ons 
platform inmemoriam.prinsesmaximacentrum.
nl. Het contact met de ouders is voor ons zeer 
waardevol en bijzonder en wij willen dit graag in 
het komende jaar verder uitbreiden. 
 
Overige partners

KiKa
Het Prinses Máxima Centrum is tot stand gekomen 
dankzij de steun van heel Nederland en KiKa. Op 
dit moment worden de diagnose en behandeling 
door de zorgverzekeraars gefinancierd en is er 
een bijdrage van het ministerie van VWS voor  
innovatieve zorg en onderzoek. Echter, voor de 
financiering van innovatieve behandelingen, 
vooruitstrevend onderzoek en Quality of Life 
projecten is het centrum volledig afhankelijk van 
de support van kleine en grote donateurs. Als 
er gekeken wordt naar de doelgroepen van de 
Foundation en KiKa, is te zien dat ze complementair 
zijn aan elkaar. Vandaar dat we regelmatig overleg 
hebben om elkaar op de hoogte te houden, maar 
ook om te kijken waar wij elkaar kunnen versterken. 
In 2022 zetten wij dit voort en bekijken we of we 
een gezamenlijke actie of campagne kunnen doen. 
 

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.

WCCNL
Via het Outreach-programma delen professionals 
van het Prinses Máxima Centrum hun kennis met 
collega’s in arme landen, zodat ook daar de kans 
op genezing voor kinderen met kanker toeneemt. 
De Stichting World Child Cancer NL werft fondsen 
ten behoeve van dit Outreach-programma. 
Vanzelfsprekend staan wij als Foundation in nauw 
contact met hen. 

Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje  
Een andere belangrijke ontwikkeling dit jaar 
was de samenwerking tussen fondsenwervende 
stichtingen van de kinderziekenhuizen met een 
koninklijke naam. Het begon in 2020 als een klein 
overleg tussen het Wilhelmina, Emma, Sophia 
en het Máxima, om elkaar als concullega’s te 
informeren. In dit overleg ontstond het idee om 
eenmalig een gezamenlijke fondsenwervende 
actie te doen. Dit stond nog in de kinderschoenen, 
toen vanuit RTL een landelijk goed doel werd 
gezocht voor hun nieuwe inzamelingsactie, Project 
Glimlach. Zij zijn door Nicolette van Dam op ons 
geattendeerd en waren zeer gecharmeerd van 
ons gezamenlijke initiatief. In korte tijd zijn toen 
ook de andere fondsenwervende stichtingen van 
kinderziekenhuizen met een koninklijke naam 
erbij betrokken, tot een totaal van zeven. Vanuit 
de verschillende stichtingen is er een enorme 
inzet geweest, want er moest veel op poten 
gezet worden om dit mogelijk te maken. Zoals 
het oprichten van een stichting met de ANBI- 
status, het maken van een website, socials, 
betaalsystemen, backoffice, communicatie 
algemeen, projectinformatie, bedienen van 
donateurs, filmpjes maken met ambassadeurs 
en kinderen en dat met zeven stichtingen 

samen. Maar het is gelukt en de Stichting 
Kinderziekenhuizen van Oranje werd een feit. 

Aan RTL is één gemeenschappelijk project 
voorgesteld, namelijk angst- pijn- en stressreductie 
bij kinderen die behandeld worden in de 
kinderziekenhuizen, dat het doel werd van Project 
Glimlach. Deze actie werd in november door RTL 
gelanceerd in een uitzending van Beau en kreeg 
vervolgens ook in de afleveringen van de Masked 
Singer en Koffietijd aandacht. Als groots einde 
van de inzamelingsactie was er in december 
na de finale van de Masked Singer een speciale 

uitzending van Beau waarin uiteindelijk een 
prachtig bedrag van € 2,2 miljoen bekend kon 
worden gemaakt. Deze opbrengst wordt over de 
zeven kinderziekenhuizen verdeeld en besteed 
aan projecten op het gebied van angst- pijn- en 
stressreductie. 

Aan de opzet van Stichting Kinderziekenhuizen 
van Oranje 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.
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• Een grote actie op Urk heeft door middel 
van het bakken van taarten, het verkopen 
van zalm, scholen die in actie kwamen, het 
organiseren van een grote loterij én een veiling 
van een kistje verse schol in totaal € 315.100,- 
opgebracht.  

• Door aan de marathon van Barcelona  
deel te nemen heeft Max Jasper € 3.815,-  
bij elkaar gelopen. 

• Het Jacob Roeland College in Boxtel heeft 
samen met zijn leerlingen (én Bouke, een 
meisje dat in het Máxima wordt behandeld) een 
sponsorloop georganiseerd met een opbrengst 
van € 12.500,-. 

• Een survivalrun voor jong en oud, 
georganiseerd door Stichting Hang-On 
survivalgroep heeft € 2.500,- opgebracht. 

• Door het verkopen van koeken heeft Ilona 
Geurts € 6.161,- bij elkaar gebakken. 

• Santa Máxima, kerstmannen en -vrouwen op 
de motor, hebben in Noord-Holland € 16.650,- 
opgehaald. 

• Het Inspire2liveChoir en Choir4Hope komen 
samen in actie voor de Foundation om 
onderzoek naar hersentumoren te steunen. 
De opgehaalde bedragen bestaan uit online 
concerten, giften, acties van de speciale 
createams en contributies. In 2021 brachten zij 
een prachtig bedrag van € 98.000 bij elkaar.

Aanvullende toelichtingen
Als een gift aan een concreet doel wordt gedaan, 
wordt hiervoor een zogeheten bestemmingsfonds 
gevormd. Voorbeelden hiervan zijn de ouder-
kindkamers of een bepaald researchproject. 
Giften die niet aan een expliciet doel geschonken 
zijn, worden opgenomen in de overige reserve. 
Het bestuur van de Foundation besluit over de 
doelbesteding van deze overige reserve.

Renteopbrengsten obligaties
Eind 2015 gaf het 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 Prinses Máxima Centrum, door het 
aanbieden van zogenoemde maatschappelijke 
obligaties aan particulieren. De obligatiehouders 
hebben toentertijd een schenkingsovereenkomst 
getekend, waardoor de renteopbrengsten van 
deze obligatieleningen worden geschonken aan de 
Foundation, die deze renteopbrengsten ten gunste 
laat komen van de Prinses Máxima Centrum voor 
kinderoncologie B.V.

Besteding aan investeringsdomeinen en kosten 
Wegens de verwachting van lagere inkomsten 
is er in 2021 net als in 2020 sterk gelet op 
uitgaven voor beheer, PR en communicatie en 
wervingsacties, en zijn waar mogelijk besparingen 
op vaste en incidentele lasten doorgevoerd. Door 
de omstandigheden rondom COVID 19 was er 
een ongunstige verhouding tussen kosten en 

opbrengsten en noteerden we in 2020 een relatief 
hoger percentage aan kosten, namelijk 21%. In 
2021 waren deze omstandigheden aanzienlijk 
minder van invloed op de ontvangen donaties, 
waardoor een kostenpercentage is gerealiseerd 
van circa 11%. In de branche is een norm gesteld 
dat goededoelen organisaties een plafond 
aanhouden van 25%. Dit houdt in dat de totale 
kosten van fondsenwerving over een periode 
van drie jaar gemiddeld niet meer dan 25% 
mogen bedragen van de totale opbrengsten uit 
fondsenwerving. Voor 2022 verwachten wij een 
kostenpercentage van circa 16%.
 
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 projecten op het 
gebied van kwaliteit van leven, hebben we de 
focus verlegd op de werving van gelden die 
expliciet worden besteed 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 2021 en ook eerdere jaren heeft de 
Foundation noemenswaardig bijgedragen aan het 
ondersteunen van de missie van het Máxima.

Nog een paar inspirerende acties: 

Realisatie reserves en bestemmingsfondsen 2021 in € 2020 in €

Overige reserve 3.939.359 4.084.635

Bestemmingsfondsen 14.864.635 8.692.450

Totaal reserves en bestemmingsfondsen 18.803.994 12.777.085

Ontwikkeling reserves en bestemmingsfondsen 
De ontwikkeling van reserves en bestemmingsfondsen van de Foundation zien er als volgt uit  
(ter vergelijking staan in de rechterkolom de cijfers uit 2020): 
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Financieel beleid 

De Foundation werft fondsen om 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 2021 door de Foundation 
onder meer toegekend aan de volgende domeinen:
• neuro-oncologie: onder andere de zogeheten 

’intra-operatieve MRI operatiekamer’
• 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 waar 
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.

Beleid inzake vermogensvorming
Het vermogen van de Foundation bedroeg per 31 
december 2021 afgerond 18,8 miljoen (2020:  
€ 12,8 miljoen). Het vermogen wordt voor een 
deel belegd in effecten (€ 6,3 miljoen, zie verder 
hieronder). Het merendeel wordt echter liquide 
aangehouden op een spaarrekening, zodat 
het op korte termijn kan worden ingezet voor 
projecten. 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 2021 was dit niet aan de orde. Er is minder 
besteed aan doelbestedingen dan is ontvangen 
aan opbrengsten en hierdoor is het vermogen 
in het boekjaar toegenomen. Als gevolg van 
meerjarenprojecten wordt dit de komende jaren 
uitgegeven conform de wervingsbegroting.

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 2021 € 496.020,-. 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 
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.

In 2021 is een beleggingscommissie in het leven 
geroepen. De beleggingscommissie bestaat uit 
twee leden van het bestuur van de Foundation 
en twee onafhankelijke externe deskundigen. 
Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies 

uit aan het bestuur. De beleggingscommissie 
wordt per kwartaal door de vermogensbeheerder 
geïnformeerd over de actuele status van de 
portefeuille. De beleggingscommissie controleert 
de vermogensbeheerder op de naleving van de 
richtlijnen en benchmarks die zijn vastgesteld in 
het beleggingsstatuut.

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 betrouwbare 
processen en goede afspraken met donateurs en 
onze andere 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 www.maximaalinactie.nl gelanceerd, 
waarop initiatiefnemers hun actie kunnen 
aanmelden en de gelden direct naar de Foundation 
kunnen laten storten. 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 
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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 2021 bestond het team uit elf medewerkers 
(7,41 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.

De Foundation en de nabije toekomst
Ook in 2022 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 

’Ontwikkeling van immune B7H3 CAR-T cellen’
• cellulaire immunotherapie: waaronder cellulaire 

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

• vooruitstrevend en internationaal onderzoek 
dat (nog) niet elders te financieren is: zoals 

projecten waar een cofinanciering een 
voorwaarde is

• celtherapie faciliteit met vier clean rooms
• talentenprogramma: onder andere de 

aanstelling van fellows (waarmee we ook 
inzetten op internationalisering)

• Quality of Life: een groot project is bijvoorbeeld 
het Vasculair Acces Serviceteam (VAS) voor 
betere zorg op het gebied van het aanleggen 
van een infuus bij kinderen 

• een speciale verrichtingenkamer waar het VAS 
team heel gericht kan werken met onder andere 
het speciale C-boog röntgenapparaat.  

 
Het jaarplan 2022 van de Foundation heeft de titel 
‘de omarming’ meegekregen. Wij vinden het van 
groot belang om onze donateurs (groot en klein) 
aan ons te blijven verbinden. Zij zijn het fundament 
van onze Foundation en maken daarmee de zo 
nodige projecten binnen het Prinses Máxima 
Centrum mogelijk. Vandaar dat wij ons komend 
jaar extra inzetten om de donateur te OMARMEN. 
Daar waar mogelijk breiden wij via persoonlijke 
benadering de groep donateurs uit, een 
benadering die onder andere de grotere donateurs 
van ons gewend zijn. Ditzelfde geldt voor onze 
corporate partnerships, voor de (service) clubs die 
voor ons in actie komen, de stichtingen die ons 
steunen in nieuwe projecten en de mensen die ons 
opnemen in hun testament.
 
Wij omarmen op onze beurt het Prinses Máxima 
Centrum en de meerjarenstrategie die het 
nastreeft; waarbij wij ons tot doel stellen de 
projecten op de wervingsbegroting 2022 te 
realiseren en hiermee VERSNELD de missie ‘ieder 
kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit 
van leven’ te volbrengen. Komend jaar ligt de focus 
op onze grootste ambassadeurs, namelijk onze 
kinderen, (groot) ouders en medewerkers. Het 
gaat tenslotte om hen. Samen kunnen we het best 
vertellen over het belang van de missie van het 
Prinses Máxima Centrum.
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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 2021 van Stichting Prinses Máxima Centrum 
Foundation te Utrecht beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de 
staat van baten en lasten over 2021 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 Richtlijn 650 
‘Fondsenwervende organisaties’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (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 - 5F25CTEYECJV-372632154-20 
  

Pagina 2 van 2 

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 2021 en van het resultaat over 2021 
in overeenstemming met RJ 650.  

Rotterdam, 28 juni 2022 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
 
Origineel getekend door drs. C. Hameeteman RA 
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