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MAAK HET VERSCHIL, GEEF KINDEREN MET HERSENSTAMKANKER EEN KANS! 

 
Het fonds tegen hersenstamkanker (én gliomen) bij kinderen. 

Voor een kans op leven na een nu nog fatale diagnose! 
 
 

    
 

     
 

Word donateur!  
NL 07 ABNA 062.63.83.463 

www.stichtingsemmy.nl 
 
 

JAARVERSLAG 2020 
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1 Voorwoord 
 

2020 was na een uitstekend 2019 voor Stichting Semmy, net als voor de meeste andere goede doelen, een heel 
erg slecht jaar vanwege de Corona pandemie. Het resultaat was hierom ook enorm veel minder dan waar rekening 
mee was gehouden op basis van voorgaande jaren. 

Zo goed als alle informatie met betrekking tot de onderzoeken, fondsengenerende acties, promoties, et cetera, 
wordt gedurende het jaar via sociale media zoals de website, facebook, twitter, instagram gepubliceerd. Net als de 
voorgaande jaren communiceren wij hierover niet meer uitvoerig in het jaarverslag. Hiermee kunnen we het 
jaarverslag zo beknopt en leesbaar mogelijk houden. 

In dit jaarverslag beperken we ons daarom tot de financiële verslaglegging. 

Wel willen we de drie acties die in 2020 nog wel konden plaatsvinden. 

Dit zijn Kidz4Kidz in januari met een recordopbrengst van € 28.750,-, de fietstocht van Paul Jacobs van Wijk bij 
Duurstede naar Rome dat € 14.000,- opleverde. Daarnaast ging de Run4Semmy dit jaar digitaal…. En hebben wij 
zelf in december het Active4Semmy online evenement georganiseerd.  

Ondertussen zijn al onze activiteiten en daarmee ook onze verplichtingen jegens VUmc afgerond, en is het geheel 
overgenomen door het Prinses Maxima Centrum (PMC). 

Naast de in 2019 aangegane verplichtingen jegens met zowel PMC als ook met Erasmus MC voor bijzondere 
onderzoeksprojecten, zijn we begin 2020 ook met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) een 
samenwerkingsverband aangegaan voor een klinische studie.  

Deze bijzondere studie wordt breed gedragen door alle kinderoncologische centra in België, en we hebben hier 
dan ook hoge verwachtingen van. De verwachting is dat men in de tweede helft van 2021 reeds patiënten zou 
kunnen toelaten tot de studie. 

Samengevat is 2020 wat betreft inkomsten een jaar welke we zo snel mogelijk willen vergeten. Daarentegen zijn 
we verheugd dat we onze financiële verplichtingen naar alle onderzoeksteam in 2020 en ook in 2021 kunnen 
continueren, en we zijn hoopvol over de te verwachten resultaten uit deze onderzoeken.   
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2 De resultaten van Stichting Semmy 
 

Het totaal aan ontvangen donaties in 2020 is slechts €184.972,92 hetgeen veel lager is dan de €574.683 in 2019. 

 

Uiteraard komt dit volledig door de Corona pandemie, waardoor er vanaf februari 2020 geen evenementen konden 
worden georganiseerd. En we zijn bijna volledig afhankelijk van inkomsten uit evenementen. 

De inkomsten die we toch hebben mogen bijschrijven bestaan uit een aantal vaste donateurs, en een viertal grote 
acties. 

• In januari, nog net voor de Covid-19 lockdown, was er de ‘’Kidz4Kidz survival run’’. Dit heeft € 28.750,-- 
opgebracht. 

• In de zomer heeft Paul Jacobs zijn stoute fietsschoenen aangetrokken om van Wijk bij Duurstede helemaal 
naar Rome te fietsen. Hiermee heeft hij meer dan €14.000,-- bijeen getrapt. 

• Het team van Friends4Owen heeft met heel veel creativiteit weer een mooi bedrag bij elkaar weten te 
sprokkelen van maar liefst €14.000,-- 

• In december hebben wij zelf voor de eerste keer de Active4Semmy georganiseerd. Iedereen werd 
uitgenodigd in beweging te komen, maakt niet uit hoe. In totaal hebben de ruim 100 deelnemers aan dit 
evenement voor €37.000,-- bijgedragen aan ons jaarbedrag. 

 

Daarnaast hebben we gelukkig ook nog de nodige inkomsten mogen ontvangen door onze vernieuwde webshop 
en vanwege donaties van diverse bedrijven, maar ook van acties zoals de geluksengeltjes van Suzes Angels, 
wederom de kwartaaldonaties van KidZstijl, team Maas & Waal / familie Mesken, familie van Kirsten en familie van 
Danique, familie Versleijen, Bo´s paaseitjes, de virtuele Vechtloop in Weesp, de Chocoladeletters voor het goede 
doel-actie, en nog een aantal mooie initiatieven.  

We danken iedereen die het afgelopen jaar heeft gedoneerd aan het onderzoek naar hersenstamkanker bij 
kinderen. En we bedanken alle vrijwilligers en actievoerders die elke dag (zelfs in de avonduren en in de 
weekenden) voor ons klaar staan, zelfs in deze zeer moeilijk gekke tijd. 

 

In het bijzonder bedanken we VUmc Amsterdam, Prinses Maxima Centrum Utrecht, Erasmus Medisch Centrum 
Rotterdam en Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor faciliteiten voor het broodnodige onderzoek naar deze 
ziekte, en in het bijzonder danken wij de onderzoekers die met hun tomeloze in zet het verschil proberen te 
realiseren. Er zijn weer verdere stappen gezet en komen we stapje voor stapje dichter bij het realiseren van onze 
doelstellingen om kinderen met hersenstamkanker een langere levensverwachting te kunnen bieden en uiteindelijk 
genezing. De resultaten uit de onderzoeken in bovenstaande ziekenhuizen gaan er allemaal zeker aan bijdragen. 

  
ONTVANGSTEN:  

• Het totaal aan ontvangen donaties in 2020 is €181.569,79 

UITGAVEN:  

• Het totaal aan onderzoeksgerelateerde uitgaven is € 417.372,35 (VUmc, PMC, Erasmus MC, UZA) 
• Gemaakte kosten aan overige zaken: € 635,08 (hosting, bankkosten, porto)  

2.1 Financiële resultaten van Stichting Semmy 
De voornaamste inkomsten waren zoals alle voorgaande jaren donaties van particulieren en bedrijven c.q. 
opbrengsten van acties door hen georganiseerd. In 2020 werden we door Covid-19 overvallen en konden zo goed 
als alle acties en evenementen niet doorgaan helaas.  

Op de website: https://stichtingsemmy.nl/nieuws, zijn alle acties terug te vinden met foto’s erbij. 
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Alle donaties die wij ontvangen gaan volledig naar het onderzoek. Eventuele kosten proberen we altijd op wat 
voor manier dan ook gesponsord te krijgen. Wanneer dat niet lukt, bijvoorbeeld in het geval van postzegels, 
enveloppen, eventueel promotiemateriaal e.d. betalen de bestuursleden en vrijwilligers dat veelal zelf. De enige 
kosten die voor rekening van de Stichting komen zijn de twee domeinnamen (www.stichtingsemmy.nl en 
www.pontineglioma.com), de bankkosten en de kosten gemaakt voor de Familiedag. De Familiedag overigens 
hebben we in 2020 helaas ook moeten afgelasten. 
 

Belangeloze bijdragen 
Ook in 2020 zijn er diverse bedrijven die geheel belangeloos hun producten of diensten aan Stichting Semmy ter 
beschikking hebben gesteld. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk en willen ze dan ook niet onvermeld laten:  

• De nieuwe website is tot stand gebracht door enorme toewijding van ons communicatieteam in nauwe 
samenwerking met Niels van der Perk (Perkable.nl). Niels heeft voor Stichting Semmy de nieuwe website 
ontworpen, ingericht en stelt deze belangeloos ter beschikking.  

• De shirts voor de Active4Semmy zijn wederom gesponsord door AQ Group. 

 
Elke vorm van ondersteuning is zeer welkom en is geen druppel op een gloeiende plaat of een bedrag dat 
verdwijnt in de massa, maar een substantiële bijdrage aan een zeer noodzakelijk onderzoek. 
 
 

2.2 Opbrengsten in 2019 
 

In lijn met de rapportages in voorgaande jaarverslagen is hieronder een schema van de financiële resultaten van 
Stichting Semmy sinds 2011. 

Analyse van de opbrengsten 2011 – 2020 

Jaar Totale 
opbrengsten 

Bruto 
opbrengst 
Run4Semmy 

Bruto 
opbrengst 
nagellakactie 

2011 € 269.709,29 € 90.900,75   
2012 € 392.367,03 € 99.529,35   
2013 € 298.862,85 € 47.839,26   
2014 € 358.127,13 € 48.364,74   
2015 € 308.466,76 € 38.918,44   
2016 € 475.778,24 € 52.962,66  
2017 € 820.558,25 € 104.152,92 € 1.260.763,94 
2018 € 431.055,29 € 63.185,15 € -/- 78.751,01 
2019 € 574.683,46 € 20.271,50  
2020 € 181.569,79 € 0 *  

 

• In 2020 is er helaas geen Run4semmy geweest. Als alternatief hebben we voor het eerst de 
Active4Semmy georganiseerd als soort van digitaal alternatief. 

 

 

In de opbrengsten in 2020 is verreweg het grootste deel gekomen van de vier eerder genoemde acties die Corona-
proof konden worden georganiseerd. 

En 2021 ziet er vooralsnog ook niet best uit, dus we sporen iedereen aan om zijn/haar creativiteit volledig los te 
laten om toch iets voor dit oh zo belangrijke onderzoek te kunnen betekenen. 
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2.3 Uitgaven in 2020 
 

Zoals bekend doet Stichting Semmy er alles aan om geen kosten te hoeven maken, anders dan bestedingen aan 
het daadwerkelijke onderzoek. Nog altijd lukt het ons, weliswaar met de nodige moeite en hulp, om kosten voor 
reclamemateriaal, publiciteit, shirts, etc. voor het grootste deel gesponsord te krijgen. Daar waar het niet lukt, 
zullen we dat zo veel mogelijk uit eigen zak betalen, zoals bijvoorbeeld portokosten, marketingkosten en 
benzinekosten. 

 

De uitgaven, welke niet gerelateerd zijn aan evenementen, in 2020 zijn als volgt: 
 

• We hebben in totaal €  98.372,35 overgemaakt aan VUmc. 
• We hebben in totaal € 167.500,-- overgemaakt aan PMC. 
• We hebben in totaal € 50.000,-- overgemaakt aan Erasmus MC. 
• We hebben in totaal € 101.500,-- overgemaakt aan UZA. 

  
• Gemaakte kosten via de algemene betaalrekening: 

- Webton voor de internetdiensten en hosting     : € 361,12 
- ABN AMRO, Tikkie voor de bankdiensten     : €   86,16 
- iDeal         : € 187,80  

 
Totale kosten niet direct onderzoeksgerelateerd, inclusief de bankkosten  : € 635,08  
 
Zoals u uit dit overzicht kunt opmaken is 99,65027% van de opbrengsten (€635,08/ €181.569,79) bestemd voor het 
onderzoek! 

 

2.4 Continuïteitsreserve 
 

Zoals reeds gemeld in voorgaande jaarverslagen is het van groot belang voor het voortbestaan van Stichting 
Semmy en daarmee ook de financiering van de lopende onderzoeken in VUmc, PMC, Erasmus MC en UZA, dat 
we ondertussen de nodige reserves hebben kunnen opbouwen.  

Ondanks het feit dat we zowel in 2016 alsook in 2017 en wederom in 2020 significant meer geld hebben 
uitgegeven dan in voorgaande jaren en dan onze toezegging van ons vraagt, hebben we het beschikbare saldo 
voor onderzoek weer naar een regulier niveau gebracht te weten € 375.959,43 (gebaseerd op een reserve van drie 
jaar mogelijke uitkeringen) . 

Daar in 2019 de opbrengsten aanzienlijk groter waren dan de uitgaven, voornamelijk door de transitie van VUmc 
naar PMC en 1 hele grote donatie, is de continuïteitsreserve toen significant toegenomen. Echter, 2020 was voor 
onze financiële huishouding een dramatisch jaar. 

In ons jaarverslag 2019 schreven we het volgende: 

‘’De continuiteïtsreserve is volledig beschikbaar om de lopende onderzoeken te kunnen blijven financieren. Mocht 
de geldstroom, om wat voor reden dan ook, minder worden, dan hebben we nog voldoende reserves om de 
lopende verplichtingen nog ruim twee jaar te kunnen financieren.’’ 

 

Omdat de inkomsten in 2020 bijna volledig stil zijn komen te liggen, hebben we serieus moeten interen op 
onze reserves om de verplichtingen jegens de ziekenhuizen te kunnen blijven voldoen. We zijn door goed 
‘’huisvaderschap’’ hiertoe in de gelegenheid. Echter, de geldstromen moeten wel weer snel op gang komen 
om te voorkomen dat we in de loop van 2022 of 2023 niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen! 
 

Daarnaast hebben we op een aparte bankrekening een bestemmingsreserve ten behoeve van het financieren van 
de zogenaamde operatierobot. We verwachten dat deze ‘’Robot van Tijn’’ in de eerste helft van 2021 aangekocht 
zal kunnen worden. 
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Gelukkig hebben we het financieel goed voor elkaar, maar door Covid-19 zijn we er niet gerust op hoe we dit jaar 
en volgend jaar er financieel uitkomen. Er is dus zeker geen aanleiding om het rustiger aan te gaan doen. Immers 
hoe meer geld, hoe meer onderzoek, hoe eerder een mogelijke verbetering of zelfs een oplossing gerealiseerd kan 
worden. 

De in de loop der jaren opgebouwde reserves komen nu in elk geval goed van pas, maar zullen in de komende 
twee jaar aangevuld moeten worden. 

 

2.5 Banktegoeden 
De standen van alle rekeningen van Stichting Semmy op 31 december 2020 waren als volgt: 
 

Rekeningnummer Soort        stand 31-12-2020 
NL07 ABNA 0626 3834 63 Rekening courant algemeen € 274.497,37 
NL08 ABNA 0515 9994 82 Rekening Courant Run4Semmy € 4.478,36 
NL71 ABNA 0411 6542 84 Charitas spaarrekening € 836.118,58 
NL94 ABNA 0811 8724 75 Rekening courant Marathon Chicago € 12.784,00 

   
 TOTAAL BESCHIKBAAR € 1.127.878,31 

 Versus ultimo 2019             € 1.364.325,95 
 

NL67 ABNA 0246 9331 27 Rekening courant Tijn € 1.182.112,93 
 
 

 

3 Terugkijken op 2020 
2020 begon voor Stichting Semmy erg goed met een recordopbrengst bij de Kidz4Kidz Survival Run van ruim € 
28.000! Helaas werd ook Nederland daarna getroffen door corona. Dit heeft grote impact op iedereen en ook op 
Stichting Semmy. Alle evenementen werden afgeblazen en daarmee droogden onze inkomsten op. 

Gelukkig bleef iedereen zich keihard inzetten en werd er geld opgehaald met allerlei creatieve acties. Een 
overzicht: 

• Zo was Paul Jacobs zo gek en enthousiast om helemaal naar Rome te fietsen. Hij haalde maar liefst € 
14.000 op 

• Stefan van der Pal begon een zwemactie maar moest deze helaas staken 
• V/d Vossen uit Lisserbroek verkocht bloembollen voor het goede doel 
• We vernieuwden onze website dankzij Niels van der Perk en verkochten 

o.a. kerstballen, sportkleding, nagellak, mondkapjes en gluurpietjes via de webshop 
• Ger en Marie hebben zich dit jaar nog eenmaal ingezet door diverse materialen te verkopen 
• Startten we een samenwerking met de Universiteit Antwerpen 
• Mountainbike club de Noordbikers organiseerde zaterdag 5 september ‘Semmy’s Gravel Bonanza’ 
• Op 13 december sporten we allemaal ‘virtueel’ tijdens de Active4Semmy 
• In het onderzoeksteam van Prinses Máxima Centrum promoveerde Hans Meel cum laude (!) 
• Leerlingen van het Minkema College hebben zich ingezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 

Friends4Owen 
• Vrienden van Bike4Semmy bakten oliebollen 
• In Linne werden weer diverse acties georganiseerd 
• Leerlingen van het Minkema College hebben zich ingezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 

Friends4Owen 
• Haalde Suzes Angels in een jaar € 16.100 euro op door verkoop van diverse armbandjes (en meer) 
• En onlangs zetten studenten van de Hogeschool van Amsterdam de creatieve helpendhandje actie op 

(alle acties die bij ons bekend zijn, staan op onze site onder: stichtingsemmy.nl/nieuws) 
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De sprint die we met elkaar hebben ingezet, heeft z’n vruchten afgeworpen. Met vele acties, waaronder het 
nieuwe Active4Semmy, is de opbrengst dit jaar inmiddels gestegen tot (onder voorbehoud van definitieve analyse 
en controle): € 184.972,92! Heel erg bedankt voor jullie hulp! 

Ons sluitstuk is natuurlijk de aankondiging dat de Robot van Tijn er nu echt komt! Voor ons heel bijzonder omdat 
wij deze “rietjes-methode” verzonnen hebben om misschien onze Semmy nog te helpen. Ons doel blijft om 
kinderen met hersentumoren een betere kans te geven. 

 
 

4 Afsluiting 
 
We zijn (gelukkig) in de omstandigheid dat we nog altijd veel steun krijgen en ook de nodige donaties krijgen die 
ons op de been houden. 

Zodra het weer mag, zullen we toch echt veel werk moeten verzetten om de financiële verplichtingen de komende 
jaren te kunnen blijven voldoen. Elke hulp is hierbij meer dan welkom. 

 

Het bestuur en alle ‘medewerkers’ van Stichting Semmy 


