
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 2016-2018 



Missie 
Het Genootschap Landgoed Keukenhof is opgericht met als doel de financiële ondersteuning 
van het wetenschappelijk onderzoek ‘Een bloedtest voor de vroege opsporing van kanker’ 
van Team Livingstone van het Leids Universitair Medisch Centrum. 

 
Team Livingstone, onder leiding van Prof. dr. R.A.E.M. Tollenaar, Dr. W.E. Mesker en 
Prof. Y.E.M. Burgt, heeft een bloedtest ontwikkeld voor de vroege opsporing van kanker. 
Want hoe eerder kanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. 

 

Alle middelen die door het Genootschap worden geworven komen uitsluitend aan dit 
project ten goede. 

 
Het Genootschap is een door de Belastingdienst aangemerkte Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit beleidsplan is opgesteld conform de nieuwe voorwaarden die de 
belastingdienst stelt aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Er zal worden 
ingegaan op de onderwerpen: 

 
- werkzaamheden van de Stichting 
- wijze van fondsenwerven 
- bestedingen 
- beheer van het vermogen 

 
Organisatie 
Het Genootschap is op 2 september 2013 opgericht onder de naam Genootschap Landgoed 
Keukenhof. Het Genootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag 
onder RSIN nummer 8531.46.998. 

 
Statutaire doelstelling 
Het doel van het Genootschap Landgoed Keukenhof is het bevorderen van de (versnelde) 
introductie van een bloedtest voor kanker en het bevorderen van de kennis rondom (de 
genezing) van kanker. 

 
Winstoogmerk 
Het Genootschap heeft geen winstoogmerk. 

 
Bestuur 
Het bestuur van het Genootschap Landgoed Keukenhof bestaat uit 4 bestuurders en een 
adviseur.  Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. 

 
De heer J.Th.M. Zwetsloot, voorzitter 
De heer B.P.L. Ragas, secretaris 
mr. R.W.B. Timmers, penningmeester 
De heer J. H. Hollander, bestuurslid 

 
Mevrouw A.H. Biesheuvel, secretaris Bontius Stichting, adviseur. 

 
Ondersteuning 
Het Genootschap heeft geen personeel in dienst. 



Bestemming liquidatiesaldo 
Een eventueel batig liquidatiesaldo zal besteed worden aan een instelling met een 
gelijksoortige doelstelling. 

 
Werkzaamheden van het Genootschap Landgoed Keukenhof 
Het Genootschap tracht haar doel te bereiken door steun te bieden aan het onderzoek naar 
‘Een bloedtest voor de vroege opsporing van kanker’ van Team Livingstone van het Leids 
Universitair Medisch Centrum. 

 
Om dit doel te bereiken streeft het Genootschap ernaar een bedrag van €750.000 te werven 
onder 100 Genoten. Genoten kunnen zowel  particulieren en bedrijven zijn. 

 
De Genoten committeren zich middels een periodieke gift van €1.500 per jaar voor een 
periode van 5 jaar. De giften komen uitsluitend ten goede aan het onderzoek ‘Een bloedtest 
voor de vroege opsporing van kanker’. De periode van 5 jaar bestrijkt de jaren 2014-2015, 
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. 

 
Het Genootschap organiseert bijeenkomsten ten behoeve van de werving van Genoten, en 
ten behoeve van voorlichting en educatie van de Genoten. Het Genootschap werkt nauw 
samen met de Bontius Stichting van het Leids Universitair Medisch Centrum. 

 
Administratie 
Het Genootschap voorziet in het transparant ontvangen en besteden van de ontvangen 
giften. 

 

Wijze van fondsenwerven 
Het Genootschap werft uitsluitend geoormerkte giften voor het onderzoek ‘Een bloedtest 
voor de vroege opsporing van kanker’ van het LUMC. Hierbij wordt nauw samengewerkt met 
hoogleraren, onderzoekers en bestuurders van het LUMC. Beschikbare 
communicatiemiddelen zijn o.a. een website, Research Report, filmpjes, presentaties van 
medisch specialisten en onderzoekers, persoonlijke ontmoetingen en evenementen. 

 
De kosten voor de werving worden betaald door de Bontius Stichting van het LUMC en 
komen op geen enkele wijze ten laste van de geworven middelen. 

 

Bestedingen 
De geoormerkte giften worden jaarlijks gegeven aan de Bontius Stichting van het LUMC ten 
behoeve van het onderzoek ‘Een bloedtest voor de vroege opsporing van kanker’. 
Verantwoording voor de bestedingen wordt afgelegd middels de jaarrekening. 

 
Beheer van het vermogen 
Het vermogen van het Genootschap Landgoed Keukenhof wordt liquide aangehouden. 
Het vermogen wordt niet belegd. 

  



Genootschap Landgoed Keukenhof 2015 
 

RAPPORT KASCOMMISSIE 2015 

 
De kascommissie van het Genootschap Landgoed Keukenhof, bestaande uit de heren Gerben 
Cozijnzen en Wim Ouwehand, heeft op donderdag 26 mei 2016 ten huize van bestuurder Herman 
Hollander de onderliggende stukken behorend bij de jaarrekening 2015 van het Genootschap 
Landgoed Keukenhof gecontroleerd. 

 
De controle bestond uit een aantal steekproeven in de financiële administratie. Deze bestond uit 
bij- en afschrijvingen van bank- en spaarrekening, balans en staat van baten en lasten en de 
onderliggende specificaties. 

 
De commissie heeft vastgesteld: 

1. Dat de verantwoorde inkomsten en uitgaven 
overeenstemmen met de boekingsbescheiden  in de 
financiële administratie. 

2. Dat de saldi van de bankrekeningen in de financiële 

rapportage overeen stemmen met de 
saldobevestigingen van de bank aangetroffen in de 

financiële administratie. 

 
Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 
Wij stellen de vergadering voor penningmeester en bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

 

 
Lisserbroek, 26 mei 2016 

 01-01-2015 Mutaties 
betaalrekening 

Mutaties 
spaarrekening 

Saldibalans Baten en lasten 31-12-2015 

             
Bank 466422202 35.132,96   32.828,10   2.304,86    2.304,86  
Bank 466432763 65.000,00     57.965,61 7.034,39    7.034,39  
             
Genoten  13.500,00  134.250,00    147.750,00  140.250,00 1.500,00 9.000,00 

Giften    38.030,00    38.030,00  38.030,00   
Bontiusstichting   263.329,00    263.329,00  263.329,00    
Vermogen  86.632,96      86.632,96  84.793,71  1.839,25 

             
Bankkosten   279,10    279,10  279,10    
Bankrente      534,39  534,39  534,39   
Kruisposten   137.500,00 196.000,00 196.000,00 137.500,00       
             
Totaal 100.132,96 100.132,96 401.108,10 401.108,10 196.000,00 196.000,00 272.947,35 272.947,35 263.608,10 263.608,10 10.839,25 10.839,25 


