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1. Inleiding 
 
Stichting Hanarth Fonds ("Stichting") is op 28 september 2018 opgericht en functioneert als 
een stichting zonder winstoogmerk met primair het doel financieel ondersteunen van 
wetenschappelijk onderzoek – met name waarin gebruik wordt gemaakt van geavanceerde 
technologie – naar de oorzaken/of genezing van (met name maar niet uitsluitend zeldzame 
vormen van) kanker. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 72725524 en heeft de ANBI-status. 
 
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Stichting het actuele beleid vast. Het 
beleidsplan wordt aangepast aan de actualiteit. 
 
2.  Doelstelling 
 
De Stichting heeft als doelstelling om het gebruik van AI/machine learning te bevorderen en 
te verbeteren om de diagnose, behandeling en uitkomst van patiënten met kanker te 
verbeteren. In dit kader ondersteunt het Hanarth Fonds wetenschappelijk onderzoek dat zich 
richt op met name, maar niet uitsluitend, zeldzame vormen van kanker. Beoogde aanvragers 
zijn clinici of wetenschappers met een achtergrond op het gebied van de oncologie en met 
belangstelling voor AI/machine learning tezamen met (een) partner(s) met een achtergrond 
op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning en belangstelling voor de 
oncologie. 
 
3. Activiteiten  

De Stichting wil het gebruik van AI/machine learning bevorderen en verbeteren om de 
diagnose, behandeling en uitkomst van patiënten met kanker te verbeteren. In dit kader 
ondersteunt de Stichting wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op met name, maar niet 
uitsluitend, zeldzame vormen van kanker. Elk jaar publiceert de Stichting een call voor 
proposals zowel voor onderzoeksvoorstellen als voor Fellowships.  
 
Bij de jaarlijkse call kunnen wetenschappers een onderzoeksvoorstel danwel een Fellowship 
aanvraag indienen. De wetenschappelijk adviesraad ("WAR") van de Stichting toetst de 
aanvragen kritisch op wetenschappelijke kwaliteit, haalbaarheid, relevantie en of het binnen 
de doelstelling van de Stichting valt. De WAR bestaat uit vooraanstaande wetenschappers, 
zowel met een medische achtergrond als met een AI/machine learning achtergrond. De 
WAR geeft advies aan het bestuur van de Stichting en het bestuur besluit uiteindelijk welk 
onderzoeken en Fellowships voor financiering in aanmerking komen. Elk jaar voorzien de 
onderzoekers en de Fellows de Stichting van een voortgangsverslag. Hierbij wordt door de 
WAR de voortgang op basis van de voorafgaande gestelde doelen beoordeeld. Bij een 
positief advies van de WAR en het bestuur, wordt de jaarlijkse vooraf afgestemde 
financiering betaald.   
 
Calls 2019- 2022 
Jaarlijks maakt de Stichting in december - middels haar website en een mailing aan de 
diverse Nederlandse onderzoeksinstituten - de (financierings) voorwaarden van haar call 
bekend, waarbij de Stichting financiering beschikbaar stelt voor onderzoek en scholing 
(Fellowship) op het gebied van kunstmatige intelligentie & machine learning binnen de 
oncologie, met speciale aandacht voor zeldzame solide tumoren bij volwassenen. 
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Na een voorselectie door de WAR, bepaalt het bestuur vervolgens welke 
onderzoeksprojecten worden uitgenodigd om een volledig onderzoeksvoorstel te schrijven. 
Vervolgens brengt de WAR advies uit aan het bestuur over de te financieren 
onderzoeksprojecten en Fellowships en wordt in november de uitslag van de call bekend 
gemaakt. Over de afgelopen jaren zijn er jaarlijks gemiddeld 9 onderzoeksprojecten en 2 
Fellowships toegekend. Dit betreft een gemiddelde totale financiering van EUR 3,5/4 mio per 
call. 
 
Voor verdere informatie over de voorwaarden van de call, verwijzen wij graag naar de 
website: www.hanarthfonds.nl. 
 
4.  Vermogen  
 
De Stichting dankt haar vermogen aan een nalatenschap van Arthur del Prado, oprichter en 
voormalig CEO van ASM International. 
 
De omvang van de nalatenschap is nog niet exact duidelijk, maar er is inmiddels EUR 65 mio 
geschonken. Er zal verder niet actief geld worden geworven onder een breed publiek.  
 
5.  Beheer vermogen 
 
Het vermogen van de Stichting wordt door 3 vermogensbeheerders beheerd conform een 
daartoe opgesteld Reglement. 
 
6.  Besteding van het vermogen 
 
Zoals nader omschreven onder punt 3. financiert de Stichting onderzoeksprojecten en 
Fellowships binnen haar doelstelling op basis van een jaarlijkse call. De gefinancierde 
projecten vermeldt de Stichting op haar website.  
 
Daarnaast is de Stichting voornemens om in november 2023 een symposium/netwerk 
bijeenkomst te organiseren. 
 
7.  Beloningsbeleid  
 
De leden van het bestuur ontvangen vacatiegeld voor hun werkzaamheden en gemaakte 
onkosten worden vergoed.  
 
8. Samenstelling bestuur  
 
Het bestuur van de Stichting bestaat uit: 

- Henk Broeders (bestuurslid, voorzitter) 
- Bart Kiemeney (bestuurslid) 
- Trienke Stellema-Langius (bestuurslid, penningmeester) 
- Joost Weyler (bestuurslid) 

Michiel Eijkman is na een bestuurstermijn van 4 jaar per 28 september 2022 afgetreden en 
Bart Kiemeney is vanaf die datum als bestuurder toegetreden. 
 
9. Financiën 
 
Het bestuur maakt - volgens art. 10 van de oprichtingsakte van de Stichting - jaarlijks binnen 
zes maanden na afloop van het boekjaar (kalenderjaar) een balans en een staat van baten 
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en lasten van de Stichting op. Deze dienen inzicht te geven in de waardeontwikkeling van het 
door de Stichting beheerde vermogen gedurende het afgelopen jaar en in de stand van 
vermogen per ultimo van dat jaar.  
 
10.  Publicatieplicht  
 
De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website 
www.hanarthfonds.nl 
 
 
   
 


