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1.

Inleiding

Stichting ADP ("Stichting") is op 12 juli 2012 opgericht en functioneert sinds 9 september 2016
als een stichting zonder winstoogmerk met primair het doel om algemeen nut beogende
instellingen (ANBI's) financieel te ondersteunen voor het doen van onderzoek naar de oorzaak
van zeldzame vormen van kanker. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 55695817.
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Stichting het actuele beleid vast. Het
beleidsplan wordt aangepast aan de actualiteit.
2.

Doelstelling

Volgens artikel 3 lid 2 van de akte van oprichting is het doel van de Stichting:
a. het zonder winstoogmerk financieel ondersteunen van ANBI's wier doelstelling is het
doen van onderzoek naar de oorzaak van ernstige ziekten, in het bijzonder kanker,
en/of de genezing daarvan;
b. al hetgeen met hiervoor onder a vermelde rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3.

Activiteiten

De activiteiten van de Stichting bestaat uit het zonder winstoogmerk financieel ondersteunen
van ANBI’s en het bestuur heeft het beleid om zich hierbij te richten op het Hanarth Fonds. Dit
fonds wil het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning bevorderen en
verbeteren om de diagnose, behandeling en uitkomst van patiënten met kanker te verbeteren.
In dit kader ondersteunt het Hanarth Fonds wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op met
name, maar niet uitsluitend, zeldzame vormen van kanker.
4.

Vermogen

De Stichting dankt haar vermogen aan een nalatenschap die zij heeft ontvangen van Arthur
del Prado. Er zal verder niet actief geld worden geworven onder een breed publiek.
5.

Beheer vermogen

Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door het bestuur en is gedeeltelijk uitbesteed
aan een vermogensbeheerder.
6.

Besteding van het vermogen

De Stichting heeft zich in het derde kwartaal van 2017 gecommitteerd aan de financiering van
drie onderzoeksprojecten, te weten:
1. Wetenschappelijk onderzoek naar een zogenaamde lab-on-a-chip screening van
zeldzame gynaecologische tumoren cervixcarcinoom en ovariumcarcinoom;
§ Het betreft een schenking van in totaal EUR 800.000 voor een periode van vier
jaar. De schenking zal in twee gedeelten worden voldaan. Voor het eerst in het
derde kwartaal van 2017, een bedrag van EUR 200.000. Het resterende
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bedrag van EUR 600.000 zal ná of binnen één jaar worden geschonken na een
positieve (tussentijdse) evaluatie.
2. Wetenschappelijk onderzoek naar een risico-inschattingsmodel voor de maligne
ontaarding van leukoplakie; en
§ Het betreft een schenking van in totaal EUR 400.000 voor een periode van vier
jaar. De schenking zal in twee gedeelten worden voldaan. Voor het eerst in het
derde kwartaal van 2017, een bedrag van EUR 100.000. Het resterende
bedrag van EUR 300.000 zal ná of binnen één jaar worden geschonken na een
positieve (tussentijdse) evaluatie.
3. Wetenschappelijk onderzoek naar het galblaascarcinoom.
§ Het betreft een schenking van in totaal EUR 800.000 voor een periode van vier
jaar. De schenking zal in twee gedeelten worden voldaan. Voor het eerst in het
derde kwartaal van 2017, een bedrag van EUR 200.000. Het resterende
bedrag van EUR 600.000 zal ná of binnen één jaar worden geschonken na een
positieve (tussentijdse) evaluatie.
Deze projecten zijn inmiddels overgedragen aan het Hanarth Fonds. Zie voor meer informatie
over het Hanarth Fonds (www.hanarthfonds.nl). Dit Fonds heeft tevens de ANBI-status en het
doel van het Fonds is het zonder winstoogmerk financieel ondersteunen van wetenschappelijk
onderzoek - met name waarin gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologie - naar
de oorzaak en/of genezing van (met name maar niet uitsluitend zeldzame vormen van) kanker.
De Stichting heeft in 2018 en 2019 in totaal ongeveer EUR 55 mio aan het Hanarth Fonds
geschonken. En de Stichting heeft in 2021 een bedrag van EUR 10 mio aan het Hanarth
Fonds geschonken.
7.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur hebben recht op een niet bovenmatig vacatiegeld voor hun
werkzaamheden, aldus artikel 5 lid 4 van de oprichtingsakte van de Stichting. Zij hebben
bovendien recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten (onkostenvergoeding).
8.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
§

Maarten Louis Bernard van der Lande (voorzitter), sinds 9 september 2016;

§

Michiel Adriaan Jan Eijkman (secretaris), sinds 9 september 2016, en

§

Robert Leendert de Bakker (penningmeester), sinds 23 november 2017.

Judith Paulien van Gasteren is als zakelijk directeur benoemd per 10 januari 2019.
9.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het is de intentie van het bestuur om de afwikkeling van de nalatenschap zo spoedig
mogelijk af te ronden, hoewel de praktijk leert dat het nog wel een aantal jaren kan duren.
Het bestuur heeft de intentie om te gelegener tijd ook het overige vermogen aan het Hanarth
Fonds te schenken. Eventuele verzoeken aan Stichting ADP om ondersteuning worden
doorgeleid naar het Hanarth Fonds (www.hanarthfonds.nl).
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10.

Financiën

Het bestuur maakt - volgens art. 11 van de oprichtingsakte van de Stichting - jaarlijks een
balans en een staat van baten en lasten van de Stichting op. Deze dienen inzicht te geven in
de waardeontwikkeling van het door de Stichting beheerde vermogen gedurende het
afgelopen jaar en in de stand van vermogen per ultimo van dat jaar.
11.

Publicatieplicht

Stichting ADP voldoet aan haar publicatieplicht
http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-adp/.

door

middel

van

de

website:

________________
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