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Voorschoten, 20 maart 2020 
 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
 
Betreft:  verantwoording ontvangen donaties 2018 en 2019  
 
 
Naar aanleiding van uw email van 23 februari jl. bericht ik u via deze brief over de 
besteding van de door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker ontvangen donaties, 
naar aanleiding van de door Stichting Charity Haven Gala Rotterdam georganiseerde 
gala’s in 2018 en 2019.  
 
Deze donaties hebben een substantiële bijdrage geleverd aan het onderzoek van 
Prof.dr. Casper van Eijck naar innovatieve behandelmethoden van alvleesklierkanker. 
Mede namens het bestuur van onze stichting wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor 
uw inzet en betrokkenheid bij ons goede doel.  
 
Allereerst bevestig ik schriftelijk nogmaals de ontvangst van het voorschot van de 
donatie van 2019.  Op 20 november 2019 is een bedrag van €  400.00,00 bijgeschreven 
op onze ING bankrekening.   
 
 
 
 

 

SUPPORT CASPER 
         STICHTING OVERLEVEN MET ALVLEESKLIERKANKER  

Correspondentieadres: Postbus 837, 3500 AV Utrecht | Leidseweg 45, 2252 LA Voorschoten  
Telefoon 030 - 230 60 03 | KvK: 64583325 | BTW: NL 855730109 | IBAN NL82 INGB 0000 0420 00 | BIC INGBNL2A  

www.supportcasper.nl | info@supportcasper.nl 
Stichting Overleven met Alvleesklierkanker is door de belastingdienst aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’ 

(ANBI). 
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Ten aanzien van de donatie 2018 kan ik u melden, dat 

- er een bestemmingsfonds ATMP is aangemerkt in de reserves op onze 
jaarrekening over 2018, voor een bedrag van € 750.000,00.  

- het overige bedrag dat is opgehaald bij het gala 2018 is in de reserves over 
2018 aangemerkt als resultaatbestemming boekjaar. 

Dit totale bedrag samen € 1,078,900.00 wordt t.z.t. uitgegeven aan de bouw van de  
ATMP ruimtes in het Erasmus MC waarmee binnenkort begonnen wordt. 

   
Ten aanzien van de donatie 2019 kan ik u melden, dat  

- deze - in zijn geheel - straks in de jaarrekening 2019 aangemerkt wordt in de 
reserves en t.z.t. gebruikt zal worden voor de productie van de eerste virussen, 
na het gereedkomen van de bouw van de ATMP ruimtes.  

 
Nogmaals, heel hartelijk dank voor uw initiatief om gala’s in de Rotterdamse Haven 
te organiseren, met als doel het onderzoek van Prof.dr. Casper van Eijck te 
ondersteunen.   
 
Met hartelijke groet,  
 
 

 
 
 
Mr. S. Zwanenburg 
Directeur Stichting Overleven met Alvleesklierkanker  
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