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Stichting STOPhersentumoren.nl
Alles begint en eindigt met onze hersenen. Elke gedachte,
elk idee. Elke beweging, elk gevoel. Onze hersenen maken
dat we het beleven en dat we het kunnen. Dat we in staat
zijn tot kleine en grootse dingen. Bewust en onbewust. Diezelfde hersenen maken ons kwetsbaar; de
kleinste afwijking kan letterlijk levensbedreigend zijn. Kun je nagaan hoe verwoestend een hersentumor is.
Een indringer die zich nestelt op de meest cruciale plek in ons lichaam.

Een tumor in je hoofd, en dan?
Onze hersenen zijn kwetsbaar. Als daar iets misgaat, dan zijn de gevolgen groot. Bij 2100 mensen per jaar
gaat het goed mis. Zij worden getroffen door een hersentumor. Stichting STOPhersentumoren.nl zamelt geld
in voor onderzoek naar hersentumoren. Dat doen we samen met de beste artsen en onderzoekers op dit
gebied. We komen steeds meer te weten over het ontstaan en de behandeling van tumoren. Maar we zijn er
nog lang niet. We willen de knapste koppen aan het werk zetten. Want met hun hersenen kunnen we
hersentumoren bestrijden.

De impact van een tumor in je hoofd
Hersentumoren komen voor bij zowel volwassenen als kinderen. De ziekte treft vooral kinderen en
volwassenen tussen de 50 en 60 jaar. Een tumor in je hoofd is zo goed als ongeneeslijk. Dagelijks sterven er
in Nederland 12 mensen door een hersentumor. Wekelijks 2 kinderen. Minder dan 1 procent van de
patiënten overleeft hersenkanker. Hoe dat komt? Omdat de hersenen de slechtst denkbare plaats zijn om
kanker te krijgen. Opereren is vaak onmogelijk. En als het wel mogelijk is, zijn er veel risico’s aan verbonden.
Er is een grote kans op blijvend letsel of invaliditeit.
Bovendien is de impact op relaties groot. Een hersentumor zorgt er vaak voor dat de persoonlijkheid van de
patiënt verandert. Dat heeft zijn weerslag op relaties. Niet voor niets is het scheidingspercentage het hoogst
in relaties waarbij een van de partners een hersentumor heeft.

Vergroot de overlevingskans bij hersentumoren: doneer
Het enige wapen tegen een hersentumor is onderzoek. Voor onderzoek is geld nodig. Er zijn twee manieren
waarop je een bijdrage kunt leveren: direct doneren of een actie opzetten om donaties binnen te halen. Dat
laatste kan op veel verschillende manieren. Het maakt ons niet uit of je cupcakes bakt of een evenement
organiseert. Het gaat ons erom dat je je hart laat spreken voor hersentumoren.

Start een actie
Jaarlijks worden er voor STOPhersentumoren door scholen, clubs, instellingen, bedrijven en particulieren
vele acties gehouden in het hele land. Deze inkomsten zijn voor onderzoek naar hersentumoren heel erg
belangrijk. Zeven van de tien hersentumor onderzoekers hebben een tijdelijk contract. En dit contract wordt
alleen verlengd als er genoeg donaties binnen komen.
Een eigen actie opzetten is leuk om te doen, maar je kunt ook met een bestaande wandeltocht of fietstocht
meedoen en je laten sponsoren voor hersentumoronderzoek. Op deze manier hoef je niets zelf te
organiseren. Het is erg zingevend om mee te helpen meer onderzoek mogelijk te maken en iemand met een
hersentumor te steunen of te herdenken.
Veel mensen zijn je al voorgegaan en hebben mooie acties opgezet, waarmee prachtige bedragen zijn
opgehaald. Een eigen actie opzetten is leuk om te doen, maar je kunt ook met een bestaande wandeltocht of
fietstocht meedoen en je laten sponsoren voor hersentumoronderzoek. Op deze manier hoef je niets zelf te
organiseren. Het is erg zingevend om mee te helpen meer onderzoek mogelijk te maken en iemand met een
hersentumor te steunen of te herdenken. Zoek een actie die bij je past.
Kijk op www.STOPHET.nl voor voorbeelden van acties om op ideeën te komen. Je mag natuurlijk ook altijd
contact met ons opnemen, dan denken we met je mee.

Heel veel plezier en succes toegewenst!
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Help ons helpen
Stichting STOPhersentumoren.nl is een kleine vrijwilligersorganisatie die de grootste financier is in
Nederland van neuro-oncologisch onderzoek. Om dat te blijven hebben we heel veel hulp nodig en veel
geld. Om te helpen kun je de volgende dingen doen:

1) Vaste donateur worden.
Dit is belangrijk, want wij worden bij het aanvragen van bepaalde subsidies afgerekend op hoeveel vaste
donateurs wij hebben. Hoe meer donateurs, hoe meer kans op onderzoeksubsidie.
Zie: https://www.stophersentumoren.nl/Geldgeven/online-doneren
Je kunt donateur worden per maand, kwartaal, half jaar of jaarlijks.

2) Actie voeren.
Door zelf actie te voeren, komen er meer donaties binnen, maar ook meer naamsbekendheid voor de
Stichting. Dat is wat we nodig hebben om groter te worden. We hebben onze eigen actie site
www.STOPhet.nl . Hier kun je ieder soort actie aanmelden wat je maar wilt. Van flessen verzamelen tot een
heel fietsevenement opzetten. Het mooie van ons eigen platform is dat de donaties die op je actie site
worden gedaan rechtstreeks op rekening van Stichting STOPhersentumoren.nl komen.

3) Sportshirt dragen.
Ons sport shirt dragen voor meer awareness. Ze kosten bv. 21 euro per stuk, exclusief verzendkosten) en
zijn van goede kwaliteit (Bioracer). Ze hebben een lange rits aan de voorkant en zakjes op de rug voor
versnaperingen. Let op als je er eentje besteld via info@STOPhersentumoren.nl Ze vallen een maat kleiner
dan je gewend bent.

4) Bedrijven aanschrijven.
Veel gemeenten hebben een eigen netwerkorganisatie voor ondernemers. Lionsclub, Rotary, de Ronde
Tafel, Soroptimisten, BNI etc. etc. Schrijf deze organisaties aan, laat ze kennis maken met Stichting
STOPhersentumoren.nl en de ernstige ziekte die wij vertegenwoordigen. Veel van deze netwerkclubs
organiseren jaarlijks een evenement voor een goed doel. Veel bedrijven hebben ook een jaarlijks budget wat
ze inzetten voor het goede doel. Vraag ze met jou verhaal erbij, of Stichting STOPhersentumoren.nl hun
keuze doel dit jaar mag zijn.

5) Walk4Brains organiseren.
Een Walk4Brains is een jaarlijkse wandeltocht die iedereen kan
organiseren. Ter steun van een hersentumorpatiënt, of ter nagedachtenis
aan een dierbare, of gewoon omdat je meer onderzoek mogelijk wil maken
naar deze vernietigende ziekte. Je kunt je eigen wandeltocht zo klein of
groot organiseren als je zelf wilt. Een wandeltocht voor alleen vrienden en
familie, of jullie gezin. Of een wandeltocht voor het dorp, de provincie, wie maar wil komen. Wat moet je
doen. Je hebt een of meerdere routes nodig. Die zijn meestal wel rondom je woonplaats te vinden. Een
bestaande route is makkelijker organiseren. Zorg voor een start- en finishplaats met voldoende
parkeerruimte en toiletgebruik. Vele routes hebben een restaurant welke hierin kan voldoen. Vraag de
mensen een entreeprijs. Jij bepaalt hoe hoog, de opbrengsten zijn voor de stichting. Je kunt ook een lagere
inschrijfprijs vragen, en dan de deelnemers een sponsorbedrag laten meenemen. Zo haal je nog meer
donaties op. Gebruik ons Walk4Brains logo voor op social media en de flyers.

6) HOOFDdiner organiseren.
Het HOOFDdiner is speicaal voor de mensen die niet sportief zijn, maar toch iets willen bijdragen aan het
goede doel. Kijk bij je favoriete restaurant wat ze voor een menu of BBQ vragen. Doe er een bedrag van af
en vraag of jij met jouw HOOFDdiner actie voor die prijs bij ze mag eten met je gasten. Bijvoorbeeld eten en
2 drankjes voor 25 euro. Spreek een dag af waarop het kan en begin met uitnodigen. Voor social media en
flyers kun je weer ons logo gebruiken. Nodig je gasten uit om voor 50 euro te komen naar jouw
HOOFDdiner. Zo heb je zo voor iedere gast een donatie van 25 euro voor hersentumoren onderzoek. Bij 100
man haal je dan 2500 euro op. Je kunt natuurlijk je eigen prijs bepalen. Wij hebben ook wel eens een partner
van een patiënt gehad die 250 euro per stoel vroeg….die had er ook entertainment en een veiling bij
georganiseerd.
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7) Like onze facebook pagina.
Het klinkt zo klein, maar hoe meer mensen weten van het bestaan van Stichting STOPhersentumoren.nl hoe
meer mensen een of meer van bovenstaande hulp gaan geven. En wij hebben veel hulp nodig, dus like
graag onze facebookpagina en vraag andere mensen uit je vriendengroep dit ook te doen.
https://www.facebook.com/STOPhersentumoren of https://3bergentocht.nl

8) Verkoop onze Buddy.
Stichting STOPhersentumoren.nl heeft haar eigen mascotte. Buddy. Buddy is een vriend voor
moeilijke tijden. Hij kost € 7,95 per stuk. Je kun een hele doos Buddy's bij ons ophalen en de
knuffels zelf gaan verkopen. In een doos zitten 24 Buddy's, als je ze hebt verkocht heb je €
190,80 verdiend voor Stichtng STOPhersentumoren.nl. De volledige opbrengst gaat dan naar
hersentumoren onderzoek. Ook kun je donaties werven om Buddy's te doneren. Deze Buddy's
die je zo verzameld kun je dan later aan een ziekenhuis schenken voor zieke kinderen.

9) Online bestellen via Sponsorkliks: wij ontvangen dan commissie
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php
Wilt u STOPhersentumoren ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen
doet via de SponsorKlikspagina van uw club. Voor u een kleine moeite, voor STOPhersentumoren directe
inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer iedereen dit zou doen? Vertel dit daarom door aan andere
mensen die STOPhersentumoren een warm hart toedragen. Hoe werkt het? Heel simpel. Webwinkels
betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze commissie
storten wij op de bankrekening van STOPhersentumoren. Of u nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com
gaat of u gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval,
als u via Sponsorkliks besteld bij Bol.com keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert
STOPhersentumoren hier direct van!
Kijk snel of de winkels waar u online shopt ook in het overzicht staan bij sponsorklik.com en verdien donaties

10) VVV cadeaubon inleveren, wij krijgen daar dan het bedrag als donatie voor. Stuur de VVVbonnen in een gesloten enveloppe naar ons adres Bijvoorbeeld, op je verjaardag, tijdens de feestdagen, bij
jubilea of andere gelegenheden krijg je vast wel een of meer VVV Cadeaubonnen cadeau. Het kan zijn dat je
deze met veel plezier gebruikt om iets leuks voor te kopen. Maar hoe vaak verdwijnt de bon in een lade en
kom je hem na jaren weer eens tegen?
Een nieuwe mogelijkheid is om de waarde van de VVV Cadeaubon te doneren aan Stichting
STOPhersentumoren.nl. Ben jij in het bezit van een VVV Cadeaubon en wil je hiermee ons steunen? Doneer
dan vandaag nog jouw VVV Cadeaubon aan hersentumoronderzoek. Op sympathieke wijze lever je hiermee
een bijdrage aan het welzijn van een ander mens.
Wil je een actie starten voor het mogelijk maken van meer hersentumorenonderzoek, maar je vindt het
moeilijk je goede doel aan de gulle gever voor te leggen? Het is dus mogelijk om als cadeau een VVV
cadeaubon te vragen in plaats van een donatie. Dat is anoniem en discreet, en jij bepaalt wat er met de aan
jou geschonken cadeaubonnen gebeurt. Meer informatie over de VVV Cadeaubon vind je
op www.vvvcadeaubon.nl Om je VVV Cadeaubon te doneren aan STOPhersentumoren.nl, kun je deze
compleet (deel A + B) in een gefrankeerde envelop opsturen naar ons adres:
St. STOPhersentumoren.nl adres: Hoofdstraat 88, 3972LC, Driebergen.

12) Vriendenloterij steunen dmv. Geoormerkt meespelen.
Deelnemers van de VriendenLoterij kunnen actief Stichting STOPhersentumoren.nl steunen.
Uniek aan de VriendenLoterij is dat de deelnemers zelf kunnen kiezen welk goed doel zij steunen met de
helft van hun maandelijkse inleg. Dit heet geoormerkt meespelen.
Wie geen keuze maakt, steunt automatisch de vaste goede doelen van de VriendenLoterij op het gebied van
gezondheid en welzijn. Echter daar zit STOPhersentumoren.nl niet tussen. Wil je dat jou deel van je lot gaat
naar hersentumor onderzoek dan dien je dit aan te geven bij de Vriendenloterij. Maak daarom gebruik
van Meespelen voor STOPhersentumoren en koppel jouw lot/loten aan onze STOPhersentumore.nl. Wij
ontvangen dan ieder kwartaal de opbrengst van jou lot(en) van de VriendeLoterij. Weet je nog meer mensen
die ook meespelen met de Vriendenloterij? Haal hun ook over om ons goed doel te steunen. Zo maken we
samen nog meer verschil!

Speel mee met de VriendenLoterij voor stichting STOPhersentumoren.nl
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Doneren voor meer hersentumor onderzoek
Samen een groot verschil maken in onderzoek en genezing van hersentumoren. Dat is hetgeen waar de
ANBI Stichting STOPhersentumoren.nl zich al meer dan een decennia voor inzet. We hebben al bewezen
dat we met relatief weinig geld op dat vlak grote verschillen kunnen maken en daarom is elke euro bij ons
zeer welkom.

lDoneren

ter ere van

Hieronder staan personen vermeld waarvan ter ere van hun nagedachtenis en voor meer onderzoek naar
hersentumoren donaties worden gegeven. Wilt u ook doneren ter ere van een dierbare die overleden is? Wilt
u voor uw dierbare een online collecte houden, neem dan contact op met info@STOPhersentumoren.nl om
te bespreken wat hiervoor de mogelijkheden zijn.

lPeriodieke

schenking

Een periodieke schenking houdt in dat u voor een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een vast bedrag aan
Stichting STOPhersentumoren schenkt. Een interessante optie, omdat het u fiscaal voordeel oplevert. Uw
gift is namelijk volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. En afhankelijk van uw inkomen ontvangt u
dan tot maximaal 52% van het gedoneerde bedrag terug. Enige voorwaarde is dat u uw periodieke
schenking heeft vastgelegd in een notariële akte.
Voor Stichting STOPhersentumoren betekent uw periodieke schenking dat we voor langere tijd verzekerd
zijn van financiële steun. En vooral die structurele steun helpt ons om een goede continuering te geven aan
het wetenschappelijke onderzoek naar de genezing van hersentumor patiënten. Op allerlei manieren, nu en
in de toekomst. Hoe werkt het? Een periodieke schenking kan u belastingvoordeel opleveren als u voldoet
aan de voorwaarden:
U betaalt minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar.
·De schenking wordt vastgelegd. Door of de notaris, of door u zelf in samenwerking met de
belastingdienst.

Rekenvoorbeeld bij een inkomstenbelastingtarief van 42%:

Jaarlijkse schenking € 100 Zonder akte:
Teruggave belasting € 0
Uw netto schenking € 100 Met akte:
Jaarlijkse schenking € 172
Teruggave belasting € 72
Uw netto schenking € 100 Voordelen

Uw jaarlijkse gift is volledig (100%) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, er zijn géén minima en
maxima aan verbonden.
·Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting kan aftrekken.
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 32,35% tot 52% van het gedoneerde bedrag
terug van de fiscus.
·Uw toegezegde gift is via een notariële akte voor minimaal 5 jaar vastgelegd. Voor het afsluiten
van de akte hoeft u de notaris niet te bezoeken, de akte krijgt u van ons thuisgestuurd.
·Stichting STOPhersentumoren is voor langere tijd verzekerd van financiële steun zodat zij ook
langlopend wetenschappelijk onderzoek kan (blijven) financieren.

·Vanaf € 250,00 per jaar betaalt Stichting STOPhersentumoren de kosten van de notaris voor het
opmaken van de akte.
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lSchenken aan een goed doel bij overlijden
Veel mensen geven tijdens hun leven wel eens iets aan het goede doel. Ze doen iets in de collectebus
of maken geld over naar aanleiding van een actie op de televisie.
Anderen hebben een band met een goed doel en steunen dat structureel. Steeds meer mensen
besluiten daarnaast ook (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel. Omdat ze
het belangrijk vinden dat er ook na hun overlijden wordt doorgewerkt aan het ideaal dat ze hebben. Zo
dragen ze ook na hun overlijden bij aan een betere wereld. Nalaten aan een goed doel kan alleen via
een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet
voldoende. Er bestaan twee manieren om na te laten aan een goed doel:
l1)

Nalatenschap, het goede doel is erfgenaam

Als (mede)erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele
nalatenschap. Het goede doel en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de
nalatenschap. In de praktijk zal een goed doel een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze
manier van aanvaarden is het goede doel niet met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van
de nalatenschap. Wilt u na overlijden een gift nalaten aan Stichting STOPhersentumoren, dan dient u dat
vast te leggen in uw testament. U bepaalt immers zelf wie uw erfgenaam is. Dat kunnen personen zijn. Maar
u kunt ook een goed doel - zoals STOPhersentumoren - als (mede)erfgenaam benoemen of een legaat
nalaten. Maakt u géén testament en heeft u geen kinderen, dan erven uw familieleden. Zijn die er niet, dan
gaat alles naar de staat.

l2)

het goede doel krijgt een legaat

Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of
een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Ook een legaat aan een goed doel moet in een testament
worden vastgelegd. In dat geval is het goede doel benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is
beneficiaire aanvaarding niet nodig.Wilt u een bepaald geldbedrag, een huis, een stuk land of een waardevol
schilderij uit uw erfenis nalaten, dan heet dat een 'legaat'. De ontvanger van dat legaat heet 'legataris'. Deze
is niet aansprakelijk voor eventuele schulden uit een erfenis. Als Stichting STOPhersentumoren een legaat
ontvangt, hoeft zij als goed doel door haar ANBI-status geen successierecht te betalen.
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Organisatie
De Stichting STOPhersentumoren.nl is opgericht op 5 september 2007 door een hersentumorpatiënt en zijn
vrouw. De Stichting vertegenwoordigt sindsdien het onderzoeksveld van de neuro-oncologie van Nederland.
Hieronder staan de vrijwilligers die ons helpen met het besturen van de stichting en het beoordelen van
onderzoek. Vele andere vrijwilligers die actie voeren voor Stichting STOPhersentumoren.nl kun je vinden
onder
het kopje "ACTIE" in het menu of via www.STOPhet.nl
Omdat onze Stichting geen medewerkers in dienst heeft is er geen beloningsbeleid. Wel kunnen vrijwilligers
op basis van aantoonbaarheid declaraties indienen, een vrijwilligersvergoeding ontvangen, of vacatiegeld
ontvangen. Zie onze jaarverslagen.

Wetenschappelijke Advies Raad
Prof. Dr. S. Leensta
Dr. A. Walenkamp
Dr. A. Hoeben
Prof. Dr. T. Würdinger
Dr. B.J. Tops
Prof. Dr. P Salomoni
Dr. M. Broekman
Dr. W. Leenders
Dr. P. de Witt Hamer
Raad van Advies
Clemens Dirven
Bestuur
Klaske Hofstee Voorzitter bestuur
Ed Smit, penningmeester
Susanne Holtman, secretaris
Peter de Nijs, algemeen bestuurslid
Marja Te Pas, Bestuurslid

lContact
Adres:
Stichting STOPhersentumoren.nl
Hoofdstraat 88
3972 LC Driebergen-Rijssenburg
(bezoek alleen op afspraak)
Bankgegevens:
t.n.v. Stichting STOPhersentumoren.nl te Driebergen
IBAN nummer: NL93RABO0136468942
BIC code: RABONL2U
E-mail:
info@stophersentumoren.nl
Twitter: @STOPhersentumor
Facebook: www.facebook.com/STOPhersentumoren
Telefoon: geen (vrijwilligersorganisatie)
K.V.K.-nummer: 30229982
RSINnummer: 8184.43.133
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Bestemmingsfondsen
Wist u dat Stichting STOPhersentumoren.nl bestemmingsfondsen heeft voor ieder ziekenhuis, iedere
onderzoeksgroep en iedere specialist die hersentumoronderzoek verricht? Wij zijn zowel patiënt als
onderzoeker graag ten dienst. Samen kunnen we zorgen dat er meer onderzoek komt naar
hersentumoren.
Hoe kun je doneren?
Je kunt op 2 manieren doneren aan het bestemmingsfonds van uw ziekenhuis / arts /
hersentumorsoort;
1) Door een rechtstreekse donatie aan ons IBAN nummer: NL93RABO0136468942 met in het
opmerkingsveld de naam van het ziekenhuis / arts / tumorsoort.
2) Door via onze actie site www.STOPhet.nl het bestemmingsfonds te selecteren en online te
doneren. Om te doneren via de groene donatieknop volgt u de informatie op de website.
Hieronder al onze bestemmingsfondsen, de blauw geschreven namen hebben een rechtstreekse link
naar hun bestemmingsfonds. Bestaande bestemmingsfondsen
Ziekenhuizen
UMC Utrecht
VUmc Amsterdam
ErasmusMC Rotterdam

Onderzoeker
Pierre Robe
Tom Wurdinger,
Saskia Peerdeman
Arnaud Vincent, Martine Lamfers, Jeroen de Vrij
Sieger Leenstra, Martin van der Bent
William Leenders
Martin Taphoorn
Geert-Jan Rutten
Annemiek Walenkamp
Ann Hoeben, Marc Vooijs

Radboud UMC Nijmegen
LUMC Leiden
Elizabeth Ziekenhuis Tilburg
UMC Groningen
MUMC Maastricht
Hersentumorsoort
Algemeen onderzoek
Kinderhersentumoren
Meningeomen
Laaggradige hersentumoren
Metastasen
Acromegalie
Hypofyse hersentumoren
Brughoek hersentumor
Staat uw ziekenhuis, arts/onderzoeker niet in dit overzicht? Vermeld dan bij uw donatie uw ziekenhuis, de
naam van de onderzoeker en het bestemmingsfonds wordt geopend.

Zijn er geen folders meer op voorraad van Stichting STOPhersentumoren.nl op uw polikliniek neurologie /
neurochirurgie? --> Mail dan uw naam en adres voor nieuwe folders naar info@STOPhersentumoren.nl
Hoe kun je als specialist zorgen dat een donatie aan Stichting STOPhersentumoren.nl wordt gelabeld?
Zorg dat in de patiënten informatie folders (hersentumor, operatie, bijwerkingen/complicaties, nazorg) van uw
ziekenhuis duidelijk achter de link van www.STOPhersentumoren.nl staat vermeld dat de donateur bij de
overschrijving naar Stichting STOPhersentumoren.nl de naam van uw ziekenhuis vermeld, of van uw
onderzoeksgroep of van uzelf. Pas dan kan de stichting STOPhersentumoren.nl de donatie direct op het
betreffende bestemmingsfonds boeken. Staat dit er niet bij, dan wordt het een donatie voor algemeen
onderzoek. Ook 100% hersentumor, maar mogelijk niet voor uw eigen onderzoek(sgroep). Deze donaties
worden dan verdeeld via de jaarlijkse proposal call.
Wanneer kun je aanspraak maken op geld in het eigen bestemmingsfonds?
Zodra er voldoende donaties staan voor een onderzoek, of materiaal wat nog moet worden aangekocht in
het laboratorium. In ieder geval vanaf 25.000 euro kun je al een aanvraag indienen. Bestemmingsfondsen
boven de 25.000 euro die langer dan drie jaar ongebruikt staan vervallen terug in de algemene
hersentumoronderzoek reserves.

