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De wereld zit niet stil en ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo 
op. Waar de azijnfles nog steeds geldt als het belangrijkste middel 
om baarmoederhalskanker op te sporen, zo zijn er ook innovaties die 
steeds meer deze arme landen bereiken zoals HPV-testen voor 
voorstadia van baarmoederhalskanker alsook de intrede van 
HPV-vaccinatie. Tegelijkertijd zien we dat ook op het gebied van 
behandeling meerdere methodes worden ontwikkeld vaak, naar het 
zich laat aanzien, met meer gebruikersgemak zowel voor de patiënt 
als voor het programma. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet 
en wij hebben ons tot doel gesteld dit verder te onderzoeken. 

Ik ondersteun de oproep van Ban Ki-moon wat betreft de hoop om 
baarmoederhalskanker de wereld uit te helpen ten zeerste. Het zal 
betekenen dat wij als FCF in de toekomst meer samenwerkingsver-
banden aan moeten gaan met andere organisaties, meerdere vor-
men van preventie van baarmoederhalskanker ons eigen zullen 
maken en oog zullen blijven houden voor die vrouwen waar wij te 
laat voor komen. Deze vrouwen willen wij menswaardig begeleiden 
tot het einde, opdat wij ons altijd bewust zijn van onze verplichting 
deze ziekte de wereld uit te bannen. 

Jogchum Beltman 
Bestuurslid Female Cancer Foundation

Leiden, juni 2018

In 2016 deed de toenmalig secretaris-generaal Ban Ki-moon een 
wereldwijde oproep om baarmoederhalskanker de wereld uit te 
helpen. Hij gaf hiermee twee dingen aan: ten eerste het feit van 
hoever we komen en ten tweede welke weg wij nog moeten afleggen. 
 
Zijn oproep spoort ons aan om verder te gaan, maar tegelijkertijd 
geeft het ook hoop omdat we al een behoorlijke weg afgelegd heb-
ben ten aanzien van het opsporen en behandelen van baarmoeder-
halskanker en omdat we weten dat het mogelijk is om af te komen 
van deze zeer ernstige ziekte.

Feit is dat we de middelen en de kennis hebben om baarmoederhals-
kanker te stoppen (zoals opsporen en behandelen van voorstadia van 
baarmoederhalskanker met azijn en bevriezing of het gebruik van 
warmte), maar dat de toegang tot gezondheidzorg van vrouwen in de 
lage- en middeninkomenslanden zeer beperkt is, waardoor deze 
vrouwen moeilijk bereikt worden. Dit geeft direct aan dat het ook 
een ziekte betreft die armoede gerelateerd is. Ruim 80% van de 
gevallen van baarmoederhalskanker komt voor in deze landen. 

Het zijn juist deze vrouwen waar de Female Cancer Foundation (FCF) 
voor vecht. De vrouwen die geen of zeer beperkte toegang hebben 
tot gezondheidszorg. Door het actief opzoeken van deze vrouwen, 
die vaak erg afgelegen wonen, lukt het de FCF om voorstadia van 
baarmoederhalskanker op te sporen en te behandelen. Specifieke 
gevallen van baarmoederhalskanker kunnen wij verwijzen naar 
ziekenhuizen voor verdere behandeling. Hiervoor worden afspraken 
gemaakt voordat wij een programma starten. 
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Wist u dat 85% van de vrouwen die baarmoederhalskanker in ontwik-
kelingslanden woont? Juist daar waar geen bevolkingsonderzoeken 
bestaan zoals in Nederland, of laat staan voldoende aanbod van en 
toegang is tot oncologische behandelingen. Dat betekent dat in die 
landen jaarlijks zo’n 200.000 vrouwen sterven aan een ziekte die te 
voorkomen is. 

FCF gelooft dat baarmoederhalskanker wereldwijd overwonnen kan 
worden, juist omdat deze ziekte te vermijden is. Deze vorm van 
kanker wordt veroorzaakt door het Humaan Papillomavirus (HPV) en 
dit virus kan worden bestreden. Daar hebben we gemiddeld 
genomen zelfs tien jaar de tijd voor (dat is de periode die het virus 
nodig heeft om kanker te worden). 

Door de baarmoedermond aan te stippen met een wattenstaafje 
doordrenkt met azijn kan met het blote oog worden waargenomen of 
er verkleuring van de cellen optreedt. Abnormale cellen kleuren wit 
en die cellen kunnen duiden op een HPV-besmetting. Door deze 
cellen direct te vernietigen met behulp van cryotherapie, wordt 
voorkomen dat in een later stadium baarmoederhalskanker ontstaat. 
De screening en behandeling zijn pijnloos en bovendien behoudt de 
vrouw haar vruchtbaarheid, wat in veel van onze projectlanden van 
groot belang is omdat het de status van een vrouw bepaalt.

Op weg naar een wereld 
zonder baarmoederhalskanker
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Oftewel bewustzijn creëren over, screenen en preventief behandelen 
op de voorstadia van baarmoederhalskanker. Dat is het concept dat 
FCF heeft ontwikkeld en in landen in Sub-Sahara Afrika en Zuidoost 
Azië implementeert. Met de kennis van de lokale partner en de 
technische expertise van FCF heeft dit ook in 2017 weer tot mooie en 
nieuwe initiatieven en resultaten geleid in bijvoorbeeld Uganda en 
Nepal. 

Samen met de lokale implementatiepartners rolt FCF de  
Tell, See & Treat activiteiten uit in haar projectlanden en streeft zij 
ernaar de activiteiten binnen drie tot vijf jaar over te dragen aan de 
lokale autoriteiten, zoals een Ministerie van Volksgezondheid of 
Kankerstichting. In die projectjaren worden lokale vroedvrouwen 
getraind om preventief te screenen en behandelen, worden 
gemeenschappen voorgelicht over de gevaren en preventie van 
baarmoederhalskanker en worden See & Treat services aangeboden 
aan die vrouwen die niet tot nauwelijks toegang hebben tot de 
gezondheidszorg. Parallel daaraan wordt op nationaal niveau 
aandacht gevraagd voor de (preventie) van de ziekte en worden 
belangrijke stakeholders gemobiliseerd om de Tell, See & Treat 
service op te nemen in het gezondheidsbeleid van dat betreffende 
land. Vooral dat laatste vergt veel geduld. Maar ieder zaadje dat 
geplant wordt is er één van grote waarde.
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“ FCF helpt vrouwen om de controle over hun 
gezondheid en leven te krijgen. Dat spreekt 
mij ongelooflijk aan.” 

Eva Jinek – Ambassadrice FCF  
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Meer vrouwen bereiken met screening, dat was afgelopen jaar het 
doel van het programma in Ethiopië. Samen met Cordaid en onze 
lokale partners Mary Joy Development Association en Beza for 
Generation kunnen we terugkijken op een geslaagde uitbreiding van 
het programma. De eerste twee jaar hebben we samen 10 teams 
getraind in de See & Treat methode. Het afgelopen jaar zijn 
verpleegkundigen en vroedvrouwen van 11 andere klinieken 
getraind. Alle teams hebben materiaal voor screening en behandeling 
gekregen en met succes. Het heeft meerdere maanden gekost om de 
cryo-apparaten in Ethiopië te krijgen, maar daardoor is het aantal 
klinieken dat See & Treat aanbiedt in het project verdubbeld. Vanaf 
juni 2017 zijn in een half jaar ruim 5500 vrouwen gescreend en 500 
vrouwen behandeld. De FCF heeft de teams ondersteund met 
training en supervisie tijdens intensieve veldbezoeken en met advies 
om de duurzaamheid van screening te optimaliseren. 

Het komende jaar willen we nog meer vrouwen in afgelegen 
gebieden bereiken, door met een mobiel team op pad te gaan in 
Sidama, een landelijk gebied in het zuiden van Ethiopië. 

Ethiopië 

Samen met partners
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Het afgelopen jaar heeft de Female Cancer Foundation samen met 
onze lokale partner Uganda Rural Development and Training 
program (URDT) een nieuw screeningsprogramma opgezet in 
Oeganda. Screening is niet nieuw in Oeganda, waar baarmoeder-
halskanker de meest voorkomende oorzaak is van vroegtijdig 
overlijden onder vrouwen die geconfronteerd worden met kanker. 
Weinig vrouwen hebben toegang tot screening en de meeste 
vrouwen komen naar de kliniek als de ziekte al in een vergevorderd 
stadium is. Er is maar één ziekenhuis in Oeganda dat behandeling 
biedt voor deze vrouwen. Afgelopen jaar was daar het bestralings-
apparaat niet in gebruik, waar   door behandeling voor vrouwen vaak 
helemaal niet beschikbaar was. 

“Baarmoederhalskanker treft onze moeders, tantes en zussen, het 
middelpunt van ieder thuis. We kunnen dit leed voorkomen, en dat 
moeten we samen doen.” Met deze woorden beschreef een 
gynaecoloog in Oeganda tijdens de officiële opening van het project 
de impact van baarmoederhalskanker in het dagelijks leven en het 
belang van preventieprogramma’s. 

Dat is precies wat FCF voor ogen heeft: samen op weg naar een 
wereld zonder baarmoederhalskanker. Het afgelopen jaar hebben we 
met onze partner URDT hard gewerkt om screening en behandeling 
aan te bieden in Kagadi, een afgelegen district in het westen van 
Oeganda. Jogchum Beltman, Marlieke de Fouw en Carlien Marree zijn 
vanuit FCF in Kagadi geweest om de opstartfase van het project te 
ondersteunen. Het projectteam met 3 verpleegkundigen is samen 
met verpleegkundigen van de lokale klinieken getraind in screening 
en het geven van voorlichting over baarmoederhalskanker door het 

nationale Uganda Cancer Institute. In januari van 2018 was het zover, 
de projectbus kon op pad naar de gezondheidscentra in de omgeving 
om vrouwen daar te screenen. Het nieuws verspreidde zich snel. Via 
de lokale radio werden mannen en vrouwen geïnformeerd over 
screening en de opkomst was overweldigend. Vrouwen kwamen zelfs 
van andere districten naar de klinieken toe om gescreend te worden. 
Een veelbelovend begin van dit project.

Oeganda 

URDT 2
0

17
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Inbedding van de See & Treat methode in de lokale gezondheidszorg 
systemen, dat is waar het Save my Mother programma zich in 2017 
op heeft gericht. Met financiering van Gieskes Strijbis Fonds, Stichting 
Diorapthe, Johnson & Johnson en SOS Kinderdorpen Nederland, 
hebben de teams in de 4 landen naast het screenen en behandelen 
van duizenden vrouwen, geïnvesteerd in bewustwording op lokaal en 
nationaal niveau, pleitbezorging en lobby richting de lokale overheid 
en andere partners en training van anderen in de See & Treat 
methode. 

Save my Mother is in de 4 landen een van de belangrijkste 
gesprekspartners voor het ministerie van gezondheid als het gaat om 
baarmoederhalskanker. Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat de 
preventie van baarmoederhalskanker nu hoog op de agenda staat. 
De See & Treat methode wordt in vele klinieken aangeboden. 
Daarnaast participeren de programma’s in Ghana, Malawi en Gambia 
in onderzoek naar het gebruik van thermal coagulation (TC), een 
behandelmethode, waarbij geen CO2 nodig is zoals bij cryotherapy. 

Als deze methode even effectief blijkt als cryotherapy zou dit een 
nieuwe doorbraak betekenen, waarmee vrouwen nog makkelijker 
behandeld worden. De programma’s in Kenia en Ghana worden medio 
2018 afgesloten, maar door Save my Mother gaat de preventie van 
baarmoederhalskanker door. In Gambia staat 2018 in het teken van 
verdere overdracht aan de overheid, het mogelijk combineren van 
See & Treat met DNA testen en het toevoegen van een family-planning 
component in samenwerking met de overheid en UNFPA. In Malawi 
is de doelstelling voor 2018 om eraan bij te dragen dat de overheid 
een landelijk baarmoederhalskanker preventieprogramma opzet. 

Gambia, Ghana, Malawi & Kenia 

Save my mother

“ Ik ben supertrots op het feit dat ik ambassadrice 
ben van de Female Cancer Foundation. En steun 
hun werk waar mogelijk. U ook?”

Jennifer Hoffman – Ambassadrice FCF
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De See & Treat olievlek verspreidt zich met succes in Indonesië. Van 
Atjeh in het verre westen, via onder anderen Java, Lombok en de 
Molukken tot zo’n 4.000 km verderop in West-Papua; momenteel 
ondersteunt FCF op 7 eilanden een See & Treat project. In nauwe 
samenwerking met het FCP-team aan de Universiteit van Indonesië 
(UI) in Jakarta en Lombok worden de projectactiviteiten 
geïntroduceerd en geconsolideerd, met de ultieme doelstelling om 
de projectactiviteiten over te dragen aan lokale autoriteiten. In 2017 
heeft FCF supervisiearts Alicia Lucardie de projectteams hierbij 
begeleid en haar conclusie luidde: “de uitgebreide expertise en 
toewijding van artsen als Dr. Laila en Dr. Gatot hebben ervoor 
gezorgd dat het See & Treat programma hier niet langer weg te 
denken is, en zelfs onderdeel is geworden van het nationale 
screeningsprogramma”.

Naast het aanbieden van screening services en behandelingen, is ook 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs een belangrijke tak van 
sport in Indonesië. Onder de noemer van het Cervical Cancer Center 
of Excellence worden arts-assistenten en specialisten van de UI 
betrokken bij onderzoek naar baarmoederhalskanker en werd Lex 
Peters in 2017 als adjunct-professor uitgenodigd voor een gastcollege 
aan de UI. 

Indonesië 

Female Cancer Program2
0

17
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Simpel, kosteneffectief, transparant en kleinschalig. Vier termen die 
niet alleen FCF kenmerken, maar ook zeker ons project in 
samenwerking met SLOPB Bangladesh. In het zuiden van Bangladesh, 
daar waar SLOPB de allerarmsten helpt hun levensstandaard te 
verbeteren, is een kleine groep vroedvrouwen door FCF opgeleid in 
de See & Treat methode. Met behulp van een mobiele kliniek zoeken 
zij de hard to reach vrouwen op, om hen voor te lichten, te screenen 
én te behandelen op de voorstadia van baarmoederhalskanker. 

In 2017 zijn bijna 3.000 vrouwen gescreend en behoed voor deze 
dodelijke ziekte. In 2018 en daarna zal SLOPB zich nog meer gaan 
richten op vrouwen die zelf geen toegang hebben tot 
gezondheidszorg; de plannen daarvoor worden momenteel gesmeed 
en daarover zullen wij u graag in een later stadium informeren.

Bangladesh 

Stichting Landontwikkelings-
project Bangladesh
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“ Met zo weinig middelen, zo veel levens redden; 
Kies voor Doen.”

Mirjam de Blécourt - Comite van Aanbeveling FCF
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In 2017 heeft FCF samen met implementatiepartner Karuna alles op 
alles gezet om de lancering van een See & Treat project mogelijk te 
maken. En met succes! Eind 2017 brachten Roos Veneman en 
Maarten Briët vanuit FCF een veldbezoek aan Nepal. Samen hebben 
zij kennisgemaakt met veel belangrijke spelers in het veld, hebben zij 
met lokale gynaecologen de eerste 12 vroedvrouwen opgeleid en 
hebben ze een gedegen assessment van de situatie in het veld 
kunnen maken. 

De nood blijkt hoog in Nepal; van de 12 vroedvrouwen had maar 
eentje zelf screening ondergaan en dat terwijl de lokale 
gynaecologen aangeven dat zij veel gevallen van vergevorderde 
baarmoederhalskanker tegenkomen. Door middel van voorlichting, 
preventieve screening én behandeling kan deze ziekte ook in Nepal 
geëlimineerd worden! Met steun van onder andere de Sofronie 
Foundation, de Triodos Foundation, de Rabobank en de ASN 
Foundation zullen wij samen met Karuna een bevolkingsonderzoek 
implementeren in Ilam District in het oosten van Nepal. 

Nepal 

Karuna Foundation 
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De Female Cancer Foundation heeft meer dan 10 jaar ervaring in See 
& Treat programma’s in Azië en Afrika. Dit heeft ons veel geleerd 
over de implementatie van screening in gebieden waar medische 
zorg niet voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. 

Er zijn tekorten aan getraind personeel, veel klinieken hebben geen 
elektriciteit en/of water en de wegen zijn in afgelegen gebieden soms 
moeilijk begaanbaar. Dit maakt ons werk uitdagend en juist in deze 
gebieden hard nodig. Onderzoek in onze See & Treat programma’s 
kan ertoe bijdragen deze beperkingen beter te begrijpen en om 
alternatieven te vinden. Marlieke de Fouw doet onder begeleiding 
van Jogchum Beltman en Lex Peters onderzoek naar een alternatieve 
behandelmethode in screeningsprogramma’s. In sommige landen is 
gas voor cryotherapie beperkt beschikbaar, en het transport van gas 
cilinders is erg kostbaar. Daardoor kunnen vrouwen niet altijd in 
hetzelfde bezoek gescreend en behandeld worden. We zijn op zoek 
gegaan naar een alternatief: thermal coagulation. Thermal 
coagulation is een behandeling die net als cryotherapie verricht kan 
worden door getrainde verpleegkundigen en verloskundigen, en 
weinig bijwerkingen heeft. Het verhit de cellen van de 
baarmoedermond door middel van elektriciteit. Het apparaat heeft 
een oplaadbare batterij en is daardoor makkelijk te vervoeren. In dit 
onderzoek vergelijken we de implementatie van cryotherapie en 
thermal coagulation in verschillende programma’s in Afrika. 

Het team in Oeganda is inmiddels getraind in thermal coagulation, 
door ervaren verpleegkundigen van het Nkhoma ziekenhuis in 
Malawi. Het onderzoek is in 2018 van start gegaan. Er wordt ook 
onderzoek gedaan naar palliatieve zorg voor vrouwen met 
baarmoederhalskanker en borstkanker in Ethiopië, de betrokkenheid 
van mannen bij baarmoederhalskankerpreventie in Oeganda en de 
behandeling van vrouwen met baarmoederhalskanker in het 
ziekenhuis in de hoofdstad van Oeganda, Kampala.

Thermal coagulation 

FCF en onderzoek
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Op 19 november 2017 organiseerde de Rotary Hengelo-Enschede 
Dubbelstad (RHED) een middagvullend programma met onder andere 
een modeshow van Monique Coilignon en een hairshow van Mufide 
Halaceli. Dit alles om fondsen te werven voor FCF en meer specifiek 
een Tell, See & Treat project op het eiland Sumbawa in Indonesië.  
Dit heeft geresulteerd in een prachtige opbrengst van ruim € 21.000 
en RHED doet haar best om dit bedrag te verdrievoudigen via de 
internationale Rotary Foundation. 

Rabobank Leiden-Katwijk
Onze dank is groot voor de donatie van € 9.000,- van Rabobank 
Leiden-Katwijk Fonds Buitenlandse Projecten voor ons See & Treat 
project op Lombok in Indonesië. In januari 2017 was de feestelijke 
uitreiking van de geselecteerde fondsen, waardoor veel wensen in 
vervulling gingen. Waaronder die van ons voor de vrouwen op 
Lombok. 

Next Women Summit en Eva Jinek
Ieder jaar is FCF het vaste goede doel tijdens The Next Women 
Summit. The NW Summit geeft FCF letterlijk een podium. FCF 
ambassadeur Eva Jinek sprak met name over de rol van vrouwen en 
het gebrek aan vrouwen in talkshows. Verder heeft Lex Peters tijdens 
dit event gesproken over het houden van een succesvolle Ted Talk 
speech om fondsen te werven. Naast sprekers had FCF ook een stand 
en hield bestuurslid Hélène Hoogeboom 1-1 gesprekken om startende 
ondernemers op weg te helpen.

Twee crowdfunding campagnes
FCF is op 14 mei 2017 (Moederdag) gestart met een crowdfunding 
campagne in samenwerking met Oneplanet-crowd om additionele 
fondsen te werven voor een inmiddels gestart programma op 
Sumbawa (Indonesië) en een nieuw programma in het greater Kibaale 
district in Uganda. Crowdfunding is niet alleen een middel om 
fondsen te werven maar ook een manier om de betrokkenheid van 
onze doelgroep/ achterban bij FCF te vergroten. 

In februari 2017 hebben Triodos Bank en FCF de crowdfunding actie 
voor de projecten in de landen Uganda, Bangladesh en Nepal 
succesvol afgesloten. Met trots kunnen we zeggen dat het vooraf 
vastgestelde bedrag is gehaald. Zo hebben we heel veel vrouwen 
kunnen screenen en indien nodig behandeld. Met dank aan 
Triodosbank en alle gevers.

Fashion Fair 

Fundraising
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In juli 2017 heeft Hélène Hoogeboom op ad-interim basis de 
voorzittershamer van Sylvia Siertsema overgenomen. Omdat FCF de 
kennis en kunde van Sylvia niet kwijt wilden, heeft het bestuur Sylvia 
gevraagd om directeur van FCF te worden. Sylvia is in januari 2018 
begonnen met als belangrijkste taak om FCF te helpen groeien en 
klaar te stomen voor de volgende 10 jaar. In 2018 ronden we een 
aantal projecten af, die vervolgens worden overgenomen door de 
lokale overheden en zorg en gaan we projecten die net gestart zijn 
verder uitbouwen. Verder zien we enorm uit naar een grote 
samenwerking met diverse grote Nederlandse partijen om FCF meer 
bekend te maken en fondsen te werven. Dit gaan we samen doen 
met ons ambassadeurs Eva Jinek en Jennifer Hoffman.

Een vooruitblik

“ Samen op weg naar een wereld zonder baarmoe-
derhalskanker. Een eer voor mij om als bestuurslid 
hier een bijdrage aan te mogen leveren. Samen 
met een bevlogen en betrokken team en geweldige 
donateurs. Het verhaal van Lex Peters, met de 
azijnfles uit het keukenkastje waarmee de levens 
van vele vrouwen worden gered, blijft mij raken.”

Marjolein Ruys - Bestuur FCF
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 2016 
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving € 654.472 € 465.955
Subsidies van overheden € - € -
Overige baten € 7.281 € 54.714
Som der baten  € 661.753 € 520.669

Lasten
Besteed aan doelstellingen € 529.118  € 476.786 
Kosten eigen fondsenwerving € 5.015  € 14.103 
Kosten beheer en administratie € 34.270  € 15.834 
Som der Lasten € 568.403  € 506.723 
Resultaat € 93.350  € 13.946 

BESTEED AAN PROJECTEN
Project Save my Mother, Afrika € 96.955  € 204.200 

Project Friendship, Bangladesh € -  € 52.999 
Project SLOPB, Bandladesh € 2.000  € 30.867 
Project Indonesië, Lombok € 39.626  € - 
Project Ethiopië € 33.894  € 19.472 
Project Indonesië Extension € 248.721  € 153.016 
Project Nepal € 11.697  € 16.232 
Project Uganda € 90.598  € 153.016 
Project Onderzoek Thermo calculation € 5.627  € 16.232 
Som € 529.118  € 476.786 

 
Totaal € 529.118  € 476.786

2017 heeft de stichting wederom 
afgesloten met een positief resultaat. 
De baten uit eigen fondsenwerving zijn 
aanzienlijk toegenomen tot € 654.472. 
De gelden zijn met name geworven 
voor de projecten in Nepal (€ 78.000), 
Ethiopië (€ 114.462), Uganda (€ 69.381), 
Indonesië (€ 259.000), Bangladesh  
(€ 28.500) en Save my Mother (€ 36.500) 
en worden in de komende jaren ge-
spreid uitgegeven. Triodos Bank en 
Rabobank hebben via o.a. crowdfun-
ding acties onder hun cliënten dit jaar 
hier mede genereus aan bijgedragen.
De bestedingen aan de doelstelling van 
de stichting zijn in 2017 gestegen tot  
€ 529.118 versus € 476.786 in 2016.  
De uitgaven 2017 zijn zoals zichtbaar in 
de tabel verdeeld over onze projecten 
in Afrika en Azië. Dit jaar is gestart met 
onderzoek in Malawi en zijn nieuwe 
projecten gestart in Oeganda en 
Bangladesh. 

De totale uitgaven van FCF geven een 
onvolledig beeld over de omvang van 
de See & Treat programma’s in 2017, 
aangezien een gedeelte van de gelden 
direct van de donoren naar onze 
partners worden overgemaakt. Cordaid 
financiert bijvoorbeeld samen met Pink 

Ribbon Red voor € 500.000 direct de 
See &Treat activiteiten in het eerste 
jaar in Ethiopië op twee locaties. Het 
programma wordt vervolgens uitge-
breid naar andere gebieden. De Natio-
nale Postcode Loterij financierde fase  
1 van het Save my Mother project aan 
SOS Kinderdorpen in Afrika voor totaal 
€ 1,6 m in 5 landen voor 4 jaar.
Circa vijftig procent van de reserves  
zijn reeds geoormerkt voor specifieke 
programma’s waarover met onze lokale 
partners meerjarige projectafspraken 
zijn aangegaan. De overige reserves 
worden ingezet voor de opstart van 
nieuwe samenwerkingen en voor de  
dit jaar gestarte onderzoeksprojecten 
in Afrika.

Nog altijd prijst FCF zich gelukkig 
gebruik te mogen maken van de facili-
taire diensten van het LUMC en voor  
de vormgeving van het jaarverslag van 
TBWA.

Voor het uitgebreide financiële verslag 
en de jaarrekening 2017 verwijzen wij  
u naar onze website: 
www.femalecancerfoundation.org/
organisatie/jaarverslagen/ 

Financieel Verslag 2017
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Jaarcijfers 2017 en 2016

RESULTAAT BESTEMMING 2017 2016
Overige reserves € 24.757  € 31.614 
Overige reserves € 68.592  € 17.668
Saldo € 93.349  € 13.946 

CBF PERCENTAGE 1 IN €
Baten € 661.753  € 520.669
Besteding aan het doel € 529.118 € 476.786
Percentage 80% 92%

CBF PERCENTAGE 2 IN €
Baten uit eigen fondsenwerving € 654.472  € 465.955
Kosten eigen fondsenwerving € 5.015  € 14.103
Percentage 1% 3%

BALANS PER 31 DECEMBER IN €
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa € 24.111  € 4.691
Liquide middelen € 772.915  € 700.145
Totaal activa € 797.026  € 704.836 

Passiva
Kortlopende verplichtingen € 16.183  € 17.342
Overige reserves € 365.786  € 341.029 
Bestemmingsfondsen € 415.057  € 346.465 
Totaal passiva € 797.026  € 704.836 
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Met een klein team, een grote groep vrijwilligers en een geheel onbezoldigd bestuur weten wij door slimme samenwerkingen  
met partners en bestaande infrastructuren een grote groep vrouwen te bereiken.

Bestuur Female Cancer Foundation: Comité van Aanbeveling: Adviseurs: Office:

Supervisieartsen:Ambassadeurs:

Aftredend voorzitter 
Sylvia Siertsema
Jurist

Mirjam de Blécourt 
Partner bij Baker & McKenzie

Daan Puntman Cramer 
Strategisch Business Coach

Carlien Marree
Programma manager

Oprichter
Lex Peters
Gynaecologisch-oncoloog LUMC  
prof.dr. 

Volkert Doeksen
Vice Chairman Carlyle Solutions

Jan Carel Diecken 
Strategisch Adviseur

Roos Veneman
Project manager

Secretaris 
Cornelien Broersma
Advocaat Jones Day

Freek en Hella de Jonge
Cabaretier, schrijvers en 
kunstenares

Maarten Briët 
Medisch Adviseur

Jolanda Kornaat
Financieel manager

Maya Meijer-Bergmans 
Eigenaar en mededirecteur 
Westergasfabriek

Henk Oosterhof 
Medisch Adviseur 

Janine de Laat
Fondsenwerver

Penningmeester
Dominique van Hilten
Partner International Wealth 
Management Amsterdam BV

Alexander Rinnooy Kan 
Hoogleraar Economie en 
Bedrijfkunde UvA

Marlieke de Fouw
- Afrika

Fondsenwerving
Marjolein Ruys Keereweer
Marketing en Communicatie 
Keerpunt

Maddy Smeets 
Gynaecoloog Bronovo

Jennifer Hoffman

Alicia Lucardie
- Azië

Projecten en Medische Zaken
Jogchum Beltman
Gynaecologisch-oncoloog LUMC

Willy Spaan 
Voorzitter RvB LUMC

Carel Stolker 
Rector Magnificus en voorzitter 
CvB Universiteit Leiden 

Eva Jinek

Aantredend voorzitter
Helene Hoogeboom
Sr. Consultant tcc Global.
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Dit jaaroverzicht is tot stand gekomen door  
de belange loze inzet van TBWA\NEBOKO.  
Dit verslag heeft daardoor geen geld gekost. 

Steun FCF in de strijd tegen baarmoederhalskanker. 

Maak direct uw gift over op:
IBAN NL43ABNA0610097776 
t.n.v. Female Cancer Foundation 
o.v.v. uw naam en contactgegevens.

Voor meer informatie over de inrichting van onze 
stichting, ons werk en de mogelijkheden om ons te 
steunen kijkt u op onze website of neem graag contact 
met ons op:

Female Cancer Foundation 
LUMC Afdeling FCF K6 PO
Postbus 9600, 
2333 RC Leiden
T. 071 526 4636

www.femalecancerfoundation.org
info@femalecancerfoundation.org

Volg ons


