
Bestuursvergadering Stichting Oncologie Onderwijs Groningen (SOOG) 
 
Datum: 19 mei 2014 18.00 – 19.00 
Plaats : UMCG kamer R4.103 
 
Aanwezig:  dr J. de Vries (voorzitter en secretaris)  

prof dr B.G. Szabó (penningmeester) 
prof dr J.B.M. Kuks (bestuurslid) 
 
 

1. Waarom bestaat SOOG  
De Stichting Oncologie Onderwijs Groningen (SOOG) heeft als  missie het bevorderen van 
het kankeronderwijs in de ruimste zin van het woord, maar specifiek voor medische 
studenten. 
 
2. Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan  
Door een gebrek aan middelen en ziekte van de secretaris hebben we in 2013 helaas weinig 
activiteiten kunnen ontplooien. Wel is er gewerkt aan het openbaar maken van onze missie, 
doelstellingen en beleid op het internet. (zie agendapunt 4). Verder moest helaas de 
bankrekening terug migreren van DB naar ABNAMRO 
 
3. Website http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/oncologie-onderwijs-
groningen  Op deze website staan alle gegevens zoals voorgeschreven door de 
belastingdienst voor ANBI’s Kuks zal nog de tekst voor het jaarverslag toeleveren als 
aanvulling op het financiële jaaroverzicht. 
 
4. Financieël overzicht (staat ook op website)  
Kuks geeft een toelichting op dit overzicht waaruit blijkt dat SOOG op dit moment geen eigen 
saldo heeft. Om toch aan onze doelstellingen te voldoen probeert de Stichting financieën te 
verwerven uit giften en legaten. De website geeft ons nieuwe mogelijkheden om de aandacht 
te vestigen op ons bestaan. 
 
5. Wat doen we met het ISOMS geld op de SOOG rekening 
de Vries en Szabó gaan vanuit ISOMS activiteiten ontplooien om een bestemming te geven 
aan de ISOMS gelden die tijdelijk op de SOOG bankrekening staan. 
 
6. Beleidsplan (staat ook op website) 
Het plan bestaat om de financiële positie van de Stichting te versterken door actief bronnen 
aan te boren (industrie, instituten, fondsen, personen). We gaan dit doen door de 
naamsbekendheid van de Stichting te bevorderen in kringen van de doelgroep. We hopen 
daarmee activiteiten passend bij de doelstelling te intensiveren. 
 
7. Bestuurswisseling (en formele afhandeling bij KvK) 
Per 1 januari 2014 is het bestuur gewijzigd. Wegens ziekte moest mevr dr E.L. Haagedoorn 
helaas uittreden als secretaris. Statutair moet het bestuur bestaan uit 3 leden en we hebben 
prof dr B.G. Szabó bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Hij zal de functie van 
penningmeester overnemen van prof Kuks, die aanblijft als bestuurslid. Inmiddels zijn alle 
formulieren ingevuld en getekend om dit te bekrachtigen bij de Kamer van Koophandel. Aan 
de nieuwe penningmeester wordt de beschikbare administratie overgedragen. (Rooster 
uittreding is nu de Vries en Kuks 2015 en Szabó 2018) 
 
8. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
9. Volgende vergadering in mei 2015  
Op de agenda staat dan ook de evt herbenoeming van de Vries en Kuks 


