
Beleidsplan S,ch,ng Borstkanker Onderzoek Ro7erdam - periode 2022-2025 

1. Inleiding 

S"ch"ng Borstkanker Onderzoek Ro4erdam (hierna "S"ch"ng BOR") hee: als algemeen doel 
het mogelijk maken van medisch wetenschappelijk onderzoek naar minimaal invasieve 
behandelingen en begeleiding van pa"ënten met borstkanker. S"ch"ng BOR is in 2016 
opgericht door Taco Klem, oncologisch chirurg, en Gerson Struik, chirurg in opleiding. Sinds 
de oprich"ng hee: de S"ch"ng BOR in samenwerking met het Franciscus Gasthuis en 
Vlietland en het Erasmus MC drie promovendi begeleid, waarvan twee promovendi 
inmiddels hun promo"etraject hebben afgerond. 

2. Doelstelling 

Door het faciliteren van medisch wetenschappelijk onderzoek naar minimaal invasieve 
behandelingen en begeleiding van pa"ënten met borstkanker wil S"ch"ng BOR bereiken dat 
de behandeling van pa"ënten met borstkanker pa"ëntvriendelijker wordt, zonder in te 
boeten aan effec"viteit en veiligheid. S"ch"ng BOR ondersteunt dit onderzoek door middel 
van het salariëren van arts-onderzoekers, het financieren van materiële projectkosten en het 
bieden van immateriële ondersteuning, zoals begeleiding, kennis en ervaring. 

3. Organisa,egegevens 

RSIN: 856311066 
KvK-nummer: 65906330 
Ves"gingsadres: Berglustlaan 44, 3054 BJ te Ro4erdam 
Website: www.s"ch"ngbor.nl 
E-mail: info@s"ch"ngbor.nl 

4. Bestuur 

Het bestuur van de s"ch"ng bestaat uit drie personen en is verantwoordelijk voor de 
strategie en het goed func"oneren van de s"ch"ng. De taken zijn verdeeld over een 
voorzi4er, penningmeester en een secretaris. De bestuursleden genieten geen beloning voor 
hun werkzaamheden als bestuurders. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in 
de uitoefening van hun bestuursfunc"e gemaakte kosten. Als bestuursleden uitvoerende 
wetenschappelijke taken verrichten voor de s"ch"ng, kan het bestuur daarvoor wel een 
beloning toekennen, die marktconform wordt vastgesteld. Het bestuur bestaat uit: 

T.M.A.L. Klem  : voorzi4er 
G.M. Struik  : penningmeester 
H. van Herk-Romijn : secretaris 



5. Werkzaamheden en wijze van verwerving van inkomsten 

S"ch"ng BOR houdt wekelijkse vergaderingen om de voortgang van lopende en nieuwe 
wetenschappelijke projecten te bespreken, evenals de vooruitgang van het promo"etraject 
van promovendi. Er zijn momenteel zes lopende projecten die gericht zijn op minimaal 
invasieve behandeltechnieken voor borstkanker (bijvoorbeeld thermo-abla"e) en 
leefs"jlbegeleiding. Daarnaast probeert S"ch"ng BOR inkomsten te verwerven door 
subsidies aan te vragen en par"culiere gi:en te werven. Verder informeert S"ch"ng BOR 
pa"ënten en mogelijke donateurs via de website en sociale media over borstkanker in het 
algemeen en onze specifieke projecten. 

6. Beheer en besteding van vermogen 

S"ch"ng BOR hee: als doel om de kosten tot een minimum te beperken, zodat subsidies en 
gi:en ten goede komen aan haar doelstellingen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het 
beheer van het vermogen van de s"ch"ng. De meeste subsidies en gi:en worden besteed 
aan salariskosten van arts-onderzoekers en het financieren van wetenschappelijke projecten. 
Inkomsten uit subsidies zijn bestemd voor specifieke kostenposten binnen een project op 
basis van een goedgekeurde financieringsaanvraag. 
Beloning van bestuurders: onze bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk als 
bestuurder, zoals beschreven in paragraaf 4. Wel krijgen bestuurders een marktconforme 
beloning voor uitvoerende werkzaamheden die het doel van de s"ch"ng dienen binnen de 
wetenschappelijke projecten. Op dit moment betre: dit een vergoeding voor 8 uur per week 
voor G.M. Struik en 8 uur per maand voor T.M.A.L. Klem voor hun begeleiding van twee arts-
onderzoekers. Dit omvat wekelijkse begeleiding en supervisie van geschreven protocollen en 
publica"es, evenals uitvoerend werk in fondsenwerving. 
Jaarlijks legt S"ch"ng BOR verantwoording af over de besteding van de middelen in een 
financieel jaarverslag. Dit jaarverslag wordt gepubliceerd op de website: www.s"ch"ngbor.nl 


