Jaarverslag 2016

Stichting Ruby and Rose
Nijmegen

Jaarverslag 2016 Stichting Ruby and Rose

Inhoudsopgave

1. Voorwoord
2. Organisatie
3. Thema’s 2016
4. Fondsenwerving
5. Wetenschappelijk onderzoek gesteund door Ruby and Rose
6. Toekomstvisie
7. Financieel jaaroverzicht boekjaar 2016

Pagina 2 van 18

Jaarverslag 2016 Stichting Ruby and Rose

1. Voorwoord

Stichting Ruby and Rose heeft een missie en dat is minder vrouwenkanker, meer
genezing en meer bewustwording en voorlichting over vrouwenkanker.
Kanker is doodsoorzaak nummer 1 in Nederland en helaas kent iedereen
tegenwoordig wel iemand in zijn/haar omgeving die aan deze verschrikkelijke ziekte
lijdt. Binnen de gynaecologische oncologie, die zich bezig houdt met kanker van de
vrouwelijke geslachtsorganen, zijn er al veel verbeteringen en ontwikkelingen
geweest die behandelingen hebben verbeterd dan wel de kwaliteit van leven van
vrouwen hebben bevorderd. In het specifieke geval van eierstokkanker is echter
gebleken dat de laatste decennia de gemiddelde overlevingskansen van vrouwen
nauwelijks zijn verbeterd. Deels komt dit doordat het een ziekte betreft die minder
vaak voorkomt onder de Nederlandse vrouwelijke populatie ten opzichte van
bijvoorbeeld borstkanker. Hierdoor is er minder aandacht voor en is het belang voor
de farmaceutische industrie om medicijnen te ontwikkelen minder groot.
Stichting Ruby and Rose is een prachtig voorbeeld van hoe men toch aandacht kan
vragen voor minder vaak voorkomende vormen van kanker met als resultaat meer
bewustzijn onder de bevolking en meer financiële steun door overheid, commerciële
sector en algemeen publiek.

We zijn trots op onze benoeming tot Nationaal Service Project 2014-2016 van
Ladies’ Circle Nederland. Deze benoeming in mei 2014 is van grote betekenis,
omdat hiermee onze naamsbekendheid landelijk is toegenomen. Ladies’ Circle
Nederland heeft 72 lokale afdelingen in alle delen van Nederland.
Ladies’ Circle Nederland is een serviceclub. Dit houdt in dat zij zich inzet voor goede
doelen. De Circles halen geld op voor allerlei mooie projecten, op lokaal, nationaal
en internationaal gebied. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld het organiseren van
evenementen of het verkopen van diverse producten. Bijna alle Circles in Nederland
hebben in de periode 2014-2016 één of meer acties voor Stichting Ruby and Rose
gehouden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Ladies’ Circle Nederland op
21 mei 2016 heeft het bestuur van Stichting Ruby and Rose een cheque in ontvangst
mogen nemen met de opbrengst van twee jaar fundraising door alle Circles. In totaal
is er een bedrag van € 280.365,00 opgehaald. Een mooi resultaat!
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2016 werd niet alleen het jaar van het prachtige bedrag van Ladies’ Circle
Nederland, maar ook van vernieuwing en verandering in bestuur en organisatie. Op
22 september 2016 is er een nieuw bestuur aangetreden en hebben we afscheid
genomen van een aantal bestuursleden.
De afgelopen jaren hebben vele vrijwilligers een waardevolle inzet getoond,
waardoor de Stichting inmiddels een begrip is geworden en er reeds vele donaties
zijn gedaan. De ambitie om door te groeien van een lokale naar een nationale
Stichting is dan ook een logische stap. Dit vraagt om een nieuwe structuur en
organisatie. Tijdens de laatste maanden van 2016 zet het nieuwe bestuur dan ook
met veel enthousiasme de eerste stappen om deze reorganisatie te verwezenlijken.
Onze grootste doelstelling is professionalisering en reorganisatie voor de komende
jaren. Het is voor het nieuwe bestuur een hele mooie uitdaging om de Stichting weer
verder te brengen naar een ander level. Het bestuur zal zich ook met name richten
op de groep vrijwilligers van Ruby and Rose. Het werven van ‘Friends of Ruby and
Rose’ is een belangrijk speerpunt, naast het vergroten van naamsbekendheid en
meer onderzoek naar gynaecologische kanker.
Namens het bestuur, Elles Ploegmakers-Gloudemans
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2 Organisatie

2.1. Inleiding

Oprichter en initiatiefnemer van de stichting is prof. dr. Leon Massuger. Hij is als
hoogleraar Gynaecologische Oncologie verbonden aan het RadboudUMC in
Nijmegen.
Met de oprichting van de stichting hoopt hij een belangrijke impuls te geven aan de
verbetering van de prognose voor patiënten met kanker aan de vrouwelijke
geslachtsorganen.

De stichting is opgericht op 17 juli 2006 te Nijmegen.
• Zij is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder
Handelsregisternummer 01962620.
• De statuten zijn vastgelegd bij notaris mr. M.L. van de Geer, gevestigd te
Nijmegen.
• Op 27 april 2012 is de naam van de stichting gewijzigd in RUBY AND ROSE.
• Fiscaal heeft de Stichting de status van Algemeen Nut Beogende Instelling,
kortweg ANBI, met fiscaal nummer 816108146.
• Het BTW-identificatienummer van de stichting is NL816108146B01.
Het postadres is:
Postbus 1030
6501 BA NIJMEGEN

e-mail: info@rubyandrose.nl
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2.2 Doelstellingen

Stichting Ruby and Rose zet zich in voor vrouwen met gynaecologische kanker,
waarvan baarmoederhals- en eierstokkanker de bekendste zijn. Jaarlijks krijgen 600
vrouwen baarmoederhalskanker en 1.400 vrouwen eierstokkanker. Met iets minder
dan 2.000 gevallen is baarmoederkanker de meest voorkomende vorm. De stichting
wil meer onderzoek en een betere voorlichting rondom deze kankers realiseren.

De doelstelling van de stichting luidt derhalve: het werven van fondsen ter
financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van diagnostiek en behandeling
van gynaecologische kanker, het voeren van voorlichtingscampagnes en het initiëren
van projecten en activiteiten in het kader van bovengemelde doelstellingen.

2.3 Bestuur en organisatie

Het bestuur van RUBY AND ROSE wordt gevormd door zeer gemotiveerde vrouwen
en mannen, die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en ideële opvattingen,
onbetaald en geheel belangeloos werken aan de doelstelling van de stichting.
De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn statutair vastgelegd.

Het bestuur werd in 2016 gevormd door de volgende personen:
Jie Chang-Sun

algemeen bestuurslid (afgetreden in mei 2016)

Sandra Douna

bestuurslid, secretaris

Ton de Graaff

bestuurslid (afgetreden in september 2016)

Willem Korstanje

penningmeester (afgetreden in mei 2016)

Willem Korteling

bestuurslid (afgetreden in januari 2016)

Ben Maurits

bestuurslid (afgetreden in september 2016)

Gladys van den Munckhof bestuurslid (afgetreden in januari 2016)
Theo Nabuurs

bestuurslid (afgetreden in januari 2016)

Elles Ploegmakers

voorzitter (aangetreden in september 2016)

Dagmar Dielissen

secretaris (aangetreden in september 2016)

Pleun Stapelbroek

bestuurslid (aangetreden in september 2016)

Vacature

penningmeester
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Rooster van aftreden
Volgens de statuten van de stichting is er een rooster van aftreden. Elk bestuurslid
treedt na 4 jaar af. De aftredende is herkiesbaar.

Secretariaat
Patty van Vierzen en Leonie Marchand

Vrijwilligers
De stichting heeft steeds samengewerkt met vrijwilligers die sponsoracties
uitvoerden.

Beheer van de webshop
Gladys van den Munckhof

Public relations, branding en communicatie
Marieke van Munster

Voorraadbeheer
Ton de Graaff

Websitebeheer
Ben Maurits

Stands en bemanning vrijwilligers
Astrid de Graaff

De Wetenschappelijke Raad
Het stichtingsbestuur wordt voor de beoordeling van relevante subsidieaanvragen
bijgestaan door een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad. Deze bestaat op dit
moment uit de volgende personen:
• prof. dr. Peter Heinz, emeritus hoogleraar Gynaecologie Medisch Centrum
Utrecht;
• dr. Louk Beex, gepensioneerd medisch oncoloog RadboudUMC te Nijmegen;
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• dr. Hans Kaanders, hoogleraar Translationele Radiotherapie, RadboudUMC te
Nijmegen;
• dr. Judith Prins, hoogleraar Medische Psychologie, RadboudUMC te
Nijmegen;
• prof. dr. Roy Kruitwagen, hoogleraar Gynaecologische Oncologie, UMC
Maastricht.
De Wetenschappelijke Raad wordt ingeschakeld bij subsidieaanvragen, omdat die
gecompliceerd en medisch-wetenschappelijk van aard zijn. In 2016 heeft het bestuur
twee maal gebruik gemaakt van de expertise van de Wetenschappelijke Raad.
De doelstellingen van stichting Ruby and Rose worden door veel mensen in de
Nederlandse samenleving gesteund. Van een aantal bekende Nederlanders krijgen
we warme belangstelling en onvoorwaardelijke steun. Zij hebben hun naam aan de
doelstellingen van onze stichting verbonden. De ambassadeurs en de samenstelling
van ons comité van aanbeveling staan vermeld op onze website.

Vergaderingen
In het jaar 2016 vonden er zeven bestuursvergaderingen plaats. Prof. dr. Leon
Massuger heeft een deel van deze vergaderingen als adviseur en wegens de
vacature voorzitter ook tijdelijk als gast-voorzitter bijgewoond. Het bestuur wordt
hierbij bijgestaan door Patty van Vierzen, notuliste. De agenda wordt vooraf onder de
bestuursleden verspreid. De notulen zijn vastgelegd en verzonden aan de
bestuursleden en enkele direct betrokkenen. Alle in- en uitgaande post wordt
gearchiveerd.
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3. Thema’s in 2016

Hieronder worden enkele zaken beschreven die gedurende het jaar 2016 hebben
gespeeld en de aandacht van het bestuur hebben gevraagd.

Allereerst natuurlijk activiteiten voor het verwerven van inkomsten en het
verbeteren van de naamsbekendheid. Door het wegvallen van het jaarlijks
Golfevent op de Golfhorst lopen de inkomsten terug. Er werd daarom veel tijd en
moeite besteed aan het initiëren van nieuwe activiteiten om financiën te verkrijgen.
Dit traject loopt door in 2017.

Nationaal Service Project van Ladies' Circle Nederland 2014-2016
Stichting Ruby and Rose is in 2014 verkozen tot het Nationaal Service Project van
Ladies' Circle Nederland 2014-2016. Hierdoor hebben wij veel landelijke bekendheid
gekregen en er is een mooi bedrag ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek
naar vrouwenkanker.

Vernieuwing van de website en up to date houden van de Facebookpagina
De huidige website zit qua content goed in elkaar, maar is qua techniek en
zoekmachine-optimalisatie achterhaald. Dit is opgepakt door Ben Maurits en Marieke
van Munster. Voor de vernieuwing van de website is samenwerking gezocht met een
extern bureau. De Facebookpagina wordt beheerd door Gladys van den Munckhof.

Als promotiemateriaal werden nieuwe folders ontworpen met insertflyers waarop
onze artikelen uit de webshop staan. De folder wordt uitgebreid met een invulstrook
voor nieuwe donateurs. Tevens hebben we een nieuwe “roll-up-banner”, die als
promotiescherm bij symposia en acties kan worden gebruikt.

Professionalisering stichting: Met behulp van VWG Nijhof, accountants en
belastingadviseurs, is een begin gemaakt met de professionalisering van de
stichting. De administratie-organisatie is beschreven in het document AO stichting
Ruby and Rose. Deze is tot stand gekomen dankzij sponsoring van de familie
Korstanje. Hierbij is vastgesteld dat de stichting door de verkoop van onze gadgets
met heffing van BTW wordt geconfronteerd. Daarmee moet stichting Ruby and Rose
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zich kwalificeren als ondernemer (ex artikel 7 Wet OB 1968). De activiteiten van de
stichting (de verkoop van verschillende producten) betreffen duurzaam in het
economische verkeer verrichte handelingen. De stichting kwalificeert derhalve als
BTW-ondernemer en is dus onderworpen aan de heffing van BTW.

Beleidsplan 2016-2017: In 2016 maakten we een begin met het schrijven van een
beleidsplan. De volgende zaken komen aan de orde: onze missie en visie, de
organisatiestructuur, fondsenwerving, donateurs, zakelijke sponsoren, financieel en
communicatiebeleid. Het beleidsplan ligt ter inzage bij de secretaris.
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4. FONDSENWERVING

De giften aan onze stichting zijn afkomstig van diverse sponsorcategorieën. We
onderscheiden:
• sponsoring door opbrengsten van acties;
• particuliere giften;
• donateurs;
• giften door non-profit organisaties, o.a. meisjesdispuut Nausikaä en
damesdispuut Aisa;
• sponsoring door het bedrijfsleven
• eigen evenementen.
Stichting Ruby and Rose doet er alles aan om zo veel mogelijk geld in te zetten voor
onderzoek en voorlichting. Daarom proberen wij activiteiten door middel van
sponsoring te laten financieren. Wij zijn veel bedrijven en organisaties dank
verschuldigd voor hun belangeloze ondersteuning bij de uitvoering van onze
werkzaamheden in 2016. De sponsoren krijgen aandacht voor en tijdens het
evenement en worden vermeld op onze website www.rubyandrose.nl en op
Facebook.

Daarnaast verkrijgen wij gelden van onze vaste donateurs. Zij ondersteunen de
stichting financieel door eenmalige of periodieke bijdragen.
Stichting Ruby and Rose kent een donateurenbestand, dat als volgt is ingedeeld.
Maanddonatie:

14 leden ( € 145 per maand, € 1.740 per jaar)

Kwartaaldonatie:

19 leden ( € 365 per maand, € 1.460 per jaar)

Jaardonatie:

43 leden ( € 1.300 per jaar)

Stichting Ruby and Rose probeert donateurs te werven via de website (met een paar
muisclicks kun je via IDEAL of Pay-Palbetaling een donatie verrichten), op Facebook
en door het verspreiden van onze folder. Hierin zit het invulstrookje waarmee de
donateur zich kan aanmelden voor een donatie per maand, kwartaal of jaar.
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Hieronder willen wij enkele opmerkelijke donaties opnoemen, die wij in 2016
mochten ontvangen.

Potte-Ria workshops: Ria Koopmans verzorgt in haar atelier in Millingen aan de
Rijn workshops keramieken. Opbrengst € 1.090,00.
Aktie door 123inkt.nl: € 390,85
Tennisvereniging Rapiditas Ladies Open 2016: opbrengst € 600,00.
Stichting Betuws Spektakel: mede door initiatief van Ditske van den Berg heeft
het VIP event van het Betuws Spektakel geleid tot de mooie opbrengst van €
3.350,00.
Tijdens de 100e Vierdaagse in Nijmegen hebben wij de volgende acties gehad:
Vierdaagse Sponsorloop 2016: Stichting Ruby and Rose heeft zich wederom
aangemeld bij de website van de Vierdaagse Sponsorloop. Tijdens de Vierdaagse
hebben we onze sponsorlopers voorzien van een goed gevulde goodiebag. Onze
vrijwilligers hebben langs de route speciaal voor onze lopers rustplaatsen ingericht
en waar mogelijk gesteund en aangemoedigd. Opbrengst: € 7.608,00.
Opbrengst vierdaagse jubileumbadges: met dank aan de heer L. Verhees zijn er
jubileumbadges verkocht voor de Vierdaagse van Nijmegen. Dit heeft geleid tot de
mooie opbrengst van € 3.200,00.
Sponsoractie Vierdaagse Slagerij Uit De Bosch Ermelo en Heidy Uit De Bosch:
opbrengst € 2.050,00. Donatie Beheerders Vierdaagse-camping Lent: € 150,00.
Totale opbrengst tijdens de Vierdaagse 2016: € 13.008,00
Amulet voor Ruby and Rose: kunstenares Dorenda Dennissen en patiënte Corina
Berendsen hebben ten behoeve van de Dag van de eierstokkanker een amulet
ontworpen om meer bekendheid te geven aan de zogenaamde Silent Lady killer. De
amulet zit vol symboliek: de R van Ruby and Rose, het roosje, een klein hartje dat
staat voor het leven en voor liefde, en de eierstokken. Het amulet wordt nog steeds
verkocht via de webshop van Ruby and Rose en diverse winkels en heeft al geleid
tot een mooie opbrengst : € 7640,44.
Secret Garden Event in Venray georganiseerd door Gladys van de Munckhof:
opbrengst € 2.758,55.
Donaties opgehaald tijdens de crematie van Ingmar Buil: € 1.209,72,
Donaties opgehaald tijdens de uitvaartdienst voor H.C. van Boxtel: € 450,00.
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Donatie Ladies’ Circle De Cogge Rondte: € 500,00.
Hartig en Zoet 2016: op 26 juni 2016 is er door Stichting Ruby and Rose een high
tea op locatie Jachtslot Mookerheide georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst is er
door diverse artsen informatie gegeven. De high tea heeft naast dit informatieve
aspect geleid tot een opbrengst van ongeveer € 2536,60.
Opbrengst Nationaal Service Project Ladies’ Circle Nederland: gedurende de
periode 2014-2016 is Stichting Ruby and Rose het Nationaal Service Project van
Ladies’ Circle Nederland geweest. In deze periode hebben bijna alle Ladies’ Circle in
het land één of meer evenementen georganiseerd en gadgets verkocht, waarvan de
opbrengst voor Stichting Ruby and Rose was. Naast een prachtige opbrengst van
€ 280.000,00 is met name ook de landelijke naamsbekendheid van Stichting Ruby
and Rose vergroot.
Donatie damesdispuut Aisa: € 516,06.
Opbrengst Ladies’ Night Innerwheel Tilburg Triborch: € 1.400,00.
Opbrengst Zomervrouwenbeurs Venray: € 821,00.
Opbrengst Tintelingen kerstgeschenk Radboudumc: medewerkers van het
Radboudumc konden hun kerstgeschenk omzetten in een donatie voor Stichting
Ruby and Rose. Dit heeft geleid tot een opbrengst van € 150,00.
Verjaardagscadeau G. Madlener: € 650,00.
Verjaardagscadeau B. Maurits: € 100,00.
Gift H.E.I.M. de Gilde: 2 x € 2000
Donatie meisjesdispuut Nausikaa: € 500,00.
Kerstdonatie 2015 van HdB Tekenburo Den Bosch: € 500,00.
Lions Club Turnhout Hartevrouwe: sponsoring € 500,00.
Stichting Goede Doelen: gift van € 5.000,00.
Donatie van opbrengst van het nummer Stars gezongen door Maycke: € 448,76.
Opbrengst benefietavond Devils for Ruby and Rose: € 854,00.
Oliebollenactie Wageningen Research: € 1.000,00.
Opbrengst goede doel “Bourgondisch Nijmegen Proeft” georganiseerd door
Restaurant Beau te Nijmegen: € 1305,30
K3 Delta Millingen aan de Rijn: donatie van € 500,00
Kerstdonatie Schoenmakerij Tweehuysen: opbrengst € 250,00.
Veiling kerstboom door Crazy Party Balloons: opbrengst € 55,00.
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5. Wetenschappelijk onderzoek gesteund door stichting Ruby and Rose

Dankzij de individuele en maandelijkse donaties en het geld van evenementen die
voor en door stichting Ruby and Rose jaarlijks worden georganiseerd is het mogelijk
om projecten te steunen in het wetenschappelijk onderzoek naar vrouwenkanker.

Op 14 januari 2016 is Dr. Loes van den Einden aan de Radboud Universiteit
Nijmegen gepromoveerd met het proefschrift:
Improving care for women with vulvar squamous (pre)malignancies.

Dit onderzoek is mede door Ruby and Rose mogelijk gemaakt.

Samenvatting

van

het

onderzoek:

Het

vulvacarcinoom

is

een

zeldzame

gynaecologische kanker en wordt in Nederland jaarlijks 400 keer gediagnosticeerd.
Hoe deze vorm van kanker exact ontstaat, is echter onbekend. De afwijkingen zijn
soms moeilijk te diagnosticeren door de huisarts, dermatoloog, gynaecoloog en de
patholoog vanwege hun zeldzaamheid en de variëteit aan symptomen. Om de ernst
van de ziekte en de sterfte hieraan te minimaliseren is het belangrijk dat tijdig een
adequate behandeling wordt gestart. In dit proefschrift worden verschillende
mogelijkheden beschreven om de zorg voor vrouwen met een (voorloperstadium van
het) vulvacarcinoom te verbeteren, met name gericht op de diagnostiek en het
behandelproces.

In april 2016 hebben wij het volgende onderzoek kunnen financieren na goedkeuring
van onze wetenschappelijke raad:

Immonutherapy of Ovarivan Cancer with ex vivo-generated Natural Killer cells :
met een bedrag van € 110.000.
Hiermee worden de salariskosten ( € 45.000) van een arts-onderzoeker voor de duur
van twee jaar en een bijdrage voor de materiaalkosten( € 10.000)

betaald.

De projectaanvraag is ingediend door dr. Harry Dolstra, Dept. Of Laboratory
Medicine, and Prof. Dr. Leon Massuger, Dept. Of Obstetrics and Gynecology,
Radboudumc Nijmegen.
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Omschrijving van het onderzoek

Eierstokkanker is de gynaecologische kanker met de hoogste sterfte percentages. In
Nederland zijn 1400 nieuwe gevallen per jaar en 1100 patiënten overlijden aan de
ziekte. Omdat er nog geen goede manier is om te screenen voor eierstokkanker,
wordt de diagnose vaak pas in een laat stadium gesteld. De huidige therapie met
chemotherapie

en

uitgebreide

chirurgie

geeft

nog

steeds

maar

een

overlevingspercentage van 28% in vrouwen met een eierstokkanker in een laat
stadium.

Dit

maakt

duidelijk

dat

we

moeten

zoeken

naar

nieuwe

behandelmogelijkheden.
Behandeling met afweercellen is een aantrekkelijke optie, omdat afweercellen heel
specifiek afwijkende cellen kunnen herkennen en kapot maken. Van eierstokkanker
weten we dat deze tumoren gevoelig zijn voor afweercellen, vooral omdat in weefsel
is

gezien

dat

bij

patiënten

met

veel

van

deze

afweercellen

in

het

eierstokkankerweefsel, de overleving beter is.
Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor therapie met Natural Killer (NK)
afweercellen tegen verschillende soorten kanker. Het onderzoek met NK cellen
gekweekt uit navelstrengbloed is het verst tegen leukemie. Recent hebben we een
fase 1 trial bij oudere patiënten met acute myeloide leukemie afgerond met
veelbelovende resultaten. Bijzonder is dat NK cel therapie weinig bijwerkingen geeft.

Behaalde eerdere resultaten
Eerst hebben we gekeken of NK cellen in buikvocht van eierstokkanker patiënten
aanwezig zijn. Daarin zien we dat patiënten met meer NK cellen in de ascites een
langere overleving hebben (zie Figuur 1). Vervolgens hebben we de in het
laboratorium gekweekte NK cellen uit navelstrengbloed getest tegen eierstokkanker
cellijnen gekweekt als eencellige laag in een kweekvaatje. Hierin zien we een
celdood percentage van >90% bij een ratio van 10 NK cellen tegen 1 tumorcel.
Vervolgens hebben we ook in tumorcellen van patiënten gekeken, waarin we
vergelijkbare percentages van celdood zagen binnen 24 uur (zie Figuur 2). Om het
nog wat vergelijkbaar te maken met de situatie in de patiënt, hebben we een
methode opgezet om meercellige tumorknobbeltjes (zogenaamde tumor spheroids)
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te kweken vanuit ascites. Ook hierin zien we dat de NK cellen binnen 24 uur deze
tumorknobbeltjes kapot maken (zie Figuur 3). In een muismodel met eierstokkanker
zien we dat door NK cel infusie de eierstokkanker tumorknobbeltjes minder hard
groeien, en dat er minder tumor aanwezig is bij overlijden en dat de behandelde
muizen langer leven.

Werkplan preklinisch vervolgproject
Het doel van dit project is tweeledig. Ten eerste willen we bovenstaande bevindingen
bevestigen in verschillende eierstokkanker muismodellen, het liefst in een model wat
zo goed mogelijk de situatie in de patiënt nabootst, dus met tumorcellen van vrouwen
met eierstokkanker. Vervolgens willen we in het lab onderzoek doen naar
mogelijkheden om deze NK cel therapie te versterken door het in combinatie met
verschillende stoffen toe te dienen. Hierin zien wij vier grote mogelijkheden,
a)

NK cellen langer laten overleven en vermeerderen door ondersteuning met

groeifactoren.
b)

Eierstokkanker cellen gevoeliger maken voor NK cel therapie door medicijnen

die celdood bevorderen zoals decitabine.
c)

Combinatie met een antilichaam waardoor NK cellen gesterkt worden in hun

mogelijkheden om cellen te doden.
d)

Combinatie met “checkpoint inhibitors” die de rem op het immuunsysteem

blokkeren, waardoor NK cellen krachtiger kunnen werken.
Uit bovenstaande opties zal de best werkzame (combinatie) gekozen worden op
basis van experimenten in onze methode met de tumorknobbeltjes en worden getest
in het muismodel, met als doel de beste NK cel therapie in een klinische studie te
kunnen onderzoeken.
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6. Toekomstvisie

Stichting Ruby and Rose heeft de afgelopen jaren een gestage groei doorgemaakt
en is daarmee in de regio Nijmegen een zeer bekende goede-doelenorganisatie
geworden. Deze regionale naamsbekendheid heeft ook geleid tot meer aandacht
voor de doelen waar de stichting voor staat. Meer bekendheid voor de typisch
vrouwelijke kankers als eierstokkanker, baarmoederkanker, baarmoederhalskanker
en schaamlipkanker. Gedurende het jaar 2016 heeft het bestuur er echter
nadrukkelijk voor gekozen door te willen groeien naar een organisatie met nationale
inbedding. Voor deze koerswijziging van puur regionaal naar nationaal is het nodig
om op meerdere plaatsen in het land nieuwe Ruby and Rose kernen te laten
ontstaan. We willen dit doen middels het installeren van regionale comités van
vrijwilligers die op een zelfstandige manier de doelen van de stichting willen
uitdragen. De stelling ‘samen sterk’ is hierop volledig van toepassing. De intensieve
samenwerking met Ladies’ Circle Nederland heeft ons op het spoor gezet van dit
model.
We kiezen daarmee ook voor een nieuwe bestuursstructuur met een klein bij
voorkeur buiten Nijmegen gelokaliseerd hoofdbestuur met daaronder veel
ondersteunende vrijwilligers voor uitvoerende taken en lokale comités van
vrijwilligers voor het organiseren van evenementen en acties. Daarmee willen we
uiteindelijk een veel grotere impact maken op alle doelen die we nastreven. Meer
bekendheid voor gynaecologische kanker en veel meer geld voor onderzoek om
deze ziekten te kunnen voorkomen, vroeger op te sporen of zo nodig beter te
kunnen behandelen.
Om deze doelstellingen te kunnen realiseren heeft er een bestuurswisseling
plaatsgevonden. In 2017 is het streven om verder te professionaliseren en de
contacten met vrijwilligers uit te breiden.
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7. Financieel jaaroverzicht boekjaar 2016
Voor een inhoudelijke toelichting op de jaarrekening 2016 wordt verwezen naar het
door VWG Nijhof accountants en belastingadviseurs opgestelde rapport inzake de
jaarrekening 2016.
Deze is terug te vinden op de website van de stichting.
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