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De Contactgroep GIST (CGG) is een organisatie van patiënten met GIST en hun naasten.  

De Contactgroep is opgericht in oktober 2003 naar het voorbeeld van de Amerikaanse  

Life Raft Group en heette aanvankelijk Life Raft Group Nederland. In 2009 werd de naam  

veranderd in Stichting Contactgroep GIST. In 2007 sloot de Belgische GIST-organisatie  

zich bij ons aan.

De Stichting Contactgroep GIST is statutair gevestigd te Utrecht en opgenomen in  

Het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder dossiernummmer 

2011471. De Contactgroep is door de belastingdienst gewaarmerkt als Algemeen Nut  

Beogende Instelling (ANBI).

INLeIdING
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giSt is doorgaans een tumor in de weke delen van het 

maag-darmkanaal, die pas sinds het begin van deze  

eeuw eenduidig kan worden gediagnosticeerd. de ziekte 

ontstaat meestal bij mensen boven 50 jaar, zelden bij 

jongeren. experts schatten dat er per 1 miljoen inwoners 

jaarlijks 15 nieuwe gevallen van giSt voorkomen, dat bekent 

voor de hele nederlandse bevolking ca. 240 gevallen,  

in België iets minder. omdat giSt een zeldzame ziekte is 

zijn er weinig oncologen die ervaring hebben met de 

1 GIST

Gastro Intestinale Stromale Tumor is een vorm van kanker die, anders dan de meeste  
vormen van kanker, niet behoort tot de carcinomen, maar tot de sarcomen.  
Sarcomen zijn met 1.5% van alle kwaadaardige tumoren zeldzame vormen van kanker.

'Experts schatten dat er 
per 1 miljoen inwoners 
jaarlijks 15 nieuwe gevallen 
van GIST voorkomen'

behandeling ervan. om die reden adviseert de cgg aan 

giSt patiënten om zich te laten behandelen in een 

gespecialiseerd ziekenhuis.
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De missie van de Contactgroep GIST is het 
bevorderen van de kwaliteit van leven van 
mensen met GIST.

Met kwaliteit van leven bedoelen we: een toestand van 

zoveel mogelijk fysiek, mentaal en sociaal welbevinden  

als met de ziekte giSt mogelijk is. hierbij sluiten wij  

aan bij de definitie van welzijn van de World health 

organisation (Who).

•	 	Fysiek: door lotgenoten te helpen zo lang mogelijk een 

normaal leven te leiden met giSt. verder door 

voorlichting te geven over giSt, giSt- behandelcentra  

en behandelmethoden en door het bevorderen van en 

participeren in wetenschappelijk onderzoek naar giSt.

•	 	Mentaal: door elkaar te ondersteunen door middel van 

lotgenotencontact.

•	 	Sociaal: door aandacht te schenken aan naasten en 

mantelzorgers en aan maatschappelijke aspecten van  

het leven met de ziekte giSt, zoals het al dan niet kunnen 

blijven doorwerken.

voor ons staat de mens met giSt centraal. Wij zijn er om 

zijn of haar belangen te behartigen.

de cgg tracht deze doelen ondermeer te bereiken door:

•	 	het opzetten van netwerken ten behoeve van 

lotgenotencontact,

•	 	het geven van informatie door middel van een website  

en nieuwsbrieven,

•	 	het onderhouden van een online forum, waar  

giSt-patiënten in een beschermde omgeving contact 

kunnen houden over hun ziekte en de gevolgen daarvan,

•	 	het organiseren van een jaarlijkse contactdag,

•	 	het deelnemen aan de patiëntenbeweging 

levenmetkanker, de koepelorganisatie van 

kankerpatiëntenorganisaties,

•	 	het bevorderen van een goede samenwerking met 

andere op kanker gerichte organisaties, zowel nationaal 

als internationaal,

•	 	het zo mogelijk inzetten van deskundigen op het gebied 

van giSt en de omgang met kanker, en tenslotte:

•	 	participatie op internet. 

2 MISSIe eN doeLSTeLLINGeN

internationale samenwerking: gerard van oortmerssen in actie tijdens het congres van new horizons giSt, Zürich, mei 2014.  

half verscholen achter hem ton Jansen.
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Juridisch gezien heeft een stichting geen 
leden maar donateurs. Desondanks heeft  
het bestuur in een vergadering van  
14 februari 2014 besloten om de term  
leden te gebruiken, aangezien dat aansluit  
bij het spraakgebruik. 

er zijn ook enige mensen die de stichting met hun bijdrage 

begunstigen, deze noemden we ooit sympathisanten,  

thans echter naar het spraakgebruik donateurs.

3 LedeN

320 leden

300 leden

1 januari 
2014

31 december 
2014

37 donateurs

36 donateurs

35 donateurs

34 donateurs

1 januari 
2014

31 december 
2014

op 1 januari 2014 had onze organisatie 302 leden,  

op 31 december 2014 waren dat er 313. 17 leden werden  

in dat jaar afgemeld (waarvan 5 wegens overlijden),  

28 nieuwe leden meldden zich aan. 

We hadden per 1 januari 2014 35 donateurs,  

0p 31 december 2014 waren dat er 36. 2 mensen 

meldden zich af, 3 nieuwe donateurs meldden zich.
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op 1 januari 2014 bestond het bestuur uit  

de volgende leden:

4 BeSTuur

na het aftreden van Jack asselbergs per  

31 december 2014, bestaat op 1 januari 2015  

het bestuur uit de volgende leden:

gerard van oortmerssen

voorzitter

ton Jansen

vice-voorzitter

hendrik van rooijen

secretaris

henk Mijnsbergen

penningmeester

Kris heyman

bestuurslid België

Jack asselbergs 

voorzitter

ton Jansen

vice-voorzitter

hendrik van rooijen

secretaris

henk Mijnsbergen

penningmeester

gerard van oortmerssen

algemeen bestuurslid

Kris heyman

bestuurslid België
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Bestuur: drie voorzitters bijeen, v.l.n.r ton de Keijser 

(de eerste voorzitter van de life raft group nederland 

later contactgroep giSt), zijn opvolger Jackasselbergs 

(aftredend december.2014), en diens opvolger gerard van 

oortmerssen, contactdag sept. 2014 ( foto g.J. govers).

aangezien er gestreefd wordt naar een nederlands bestuur 

met 6 leden, zijn er thans 2 vacatures.

van de bestuursleden in 2014 waren 4 (ex-) giSt-patiënt. 

We streven steeds naar een bestuur met meer dan de helft 

patiënten. de bestuurders zijn onbezoldigd. Ze krijgen 

slechts een vergoeding van gemaakte kosten.

in 2014 kwam het bestuur vijfmaal bijeen: op 17 februari,  

14 april, 16 juni, 8 september en 8 december.

na enkele jaren van crisis en wederopbouw van de 

organisatie, kenmerkte het jaar 2014 zich als een jaar van 

stabiliteit. Jack asselbergs achtte het daarom mogelijk om 

het bestuur van de contactgroep aan het einde van dit jaar 

te verlaten, in de zekerheid dat ook na zijn vertrek er een 

bestuur met een solide basis overbleef. hij heeft 7 zware 

jaren aan het roer gestaan.

het jaar 2014 was het jaar waarin onze koepelorganisatie 

nFK een nieuwe naam kreeg: patiëntenbeweging 

levenmetkanker. de aangesloten organisaties, waaronder 

de onze hebben afgesproken de eigen huisstijl aan te 

passen aan de nieuwe huisstijl van de patiëntenbeweging. 

dat betekende dat het bestuur van onze organisatie veel 

bezig was met de introductie van een nieuw logo: leven 

met giSt en de voorbereiding van de aanpassing van onze 

publicaties aan deze nieuwe stijl. onze folder was eind 2014 

in zijn nieuwe vorm gereed, de glossy brochure was in een 

verregaande staat van voorbereiding. Beide publicaties zijn 

vormgegeven door lawine grafisch ontwerp in Utrecht. de 

herdruk van ons handboek wil nog niet vlotten (zie onder 

punt 8, informatievoorziening).

het is in 2014 nog niet gelukt een opvolger te vinden voor 

laurens van Bavel, die eind 2013 is afgetreden als medisch 

bestuurslid. ook de plannen voor een medische adviesraad 

stagneren. in de loop van 2015 zullen we gelukkig de 

beschikking krijgen over een nieuwe medische adviseur.
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afgezien van de bestuursleden telde de contactgroep eind 2014 8 vrijwilligers:

5 vrIJwILLIGerS

de werkzaamheden van vrijwilligers worden beschreven  

in ons handboek vrijwilligers. de vrijwilligers tekenen  

een vrijwilligersovereenkomst. Bij hun werkzaamheden 

voor onze contactgroep zijn de vrijwilligers verzekerd.  

Zij ontvangen behalve een vergoeding van gemaakte 

onkosten ook een kleine beloning.

het blijkt moeilijk te zijn nieuwe vrijwilligers te vinden. 

oproepen worden geregeld gedaan in de nieuwsbrief  

en op het aanmeldingsformulier wordt aan nieuwe  

leden steeds gevraagd of zij zich eventueel beschikbaar 

willen stellen.

paul van Kampen 

informatievoorziening  

medische onderwerpen

gonny panis 

forumbeheer en administratieve 

ondersteuning

rené lammers 

eindredactie magazine

ronald postma

organisatie contactdag

Jo gabriëls 

organisatie contactdag

rob Buzink 

organisatie contactdag

tym Kortekaas 

organisatie contactdag

gert-Jan van den hurk 

lid redactiegroep

Susan Boereboom 

functionaris bij levenmetKanker,  

doet ook mee met de organisatie  

van de contactdag. 

gert Jan govers  

verzorgt al sinds jaren de foto's  

van de contactdag.



11  |  Stichting contactgroep giSt nederland-België JaarverSlag 201410  |  Stichting contactgroep giSt nederland-België JaarverSlag 2014

6.1  Website en Forum
de contactgroep probeert zoveel mogelijk te voorzien in  

de informatiebehoefte van onze leden en geïnteresseerde 

buitenstaanders. telefonisch zijn we bereikbaar via ons 

telefoonnummer bij levenmetKanker, maar de belangrijkste 

informatiebron is onze website. ook kunnen er medische 

vragen gesteld worden via e-mail.

het bestuur heeft in 2014 het plan opgevat om een 

telefonische hulplijn voor giSt-patiënten in het leven  

te roepen. daartoe willen we overgaan mits daarvoor 

voldoende belangstelling is. een vraag daarover zal  

worden gesteld in de ledenraadpleging van 2015.

onze website is dit jaar ondergebracht achter het portaal 

van Kankernl. Zowel het opheffen van de oude website als 

het inpassen van de vernieuwde website onder Kankernl  

is niet soepel verlopen, maar we hopen dat we na het 

overwinnen van de aanloopproblemen thans volop 

bereikbaar zijn. nieuw is een aan Kankernl aangepaste 

lay-out, waaraan in de loop van 2015 nog veranderingen 

zullen worden aangebracht om de website in dezelfde stijl 

te presenteren als onze folder, brochure en het magazine 

leven met gist (voorheen de nieuwsbrief), ontworpen door 

lawine grafisch ontwerp te Utrecht.

de website Kankernl kan dit jaar nog geen overzicht geven 

van het aantal bezoekers dat ons via hun portaal bezocht. 

onze oude website had in 2014 tot de overgang naar 

Kankernl nog 5.820 bezoekers.

Bereikbaar blijven we als vanouds onder het e-mailadres 

info@contactgroepgist.nl of (voor medische vragen) 

medisch@contactgroepgist.nl. dit jaar is een nieuw 

e-mailadres geopend voor de redactie van onze publicaties: 

redactie@contactgroepgist.nl.

Binnenkomende vragen worden in eerste instantie 

behandeld door de secretaris. dit jaar was er nog geen 

medisch bestuurslid, zodat Jack asselbergs de medische 

vragen kreeg toegeschoven. dat waren er in totaal 24, 

waarvan 17 rechtstreeks (via de e-mail medisch of info)  

en 7 telefonisch via levenmetkanker. 2 vragen zijn 

beantwoord in overleg met prof. Sleijfer (erasmusMc).

12 vragen gingen over medisch inhoudelijke zaken/

individueel beleid, 10 vragen gingen over een second 

opinion en/of een gespecialiseerd giSt-centrum, 1 over 

hoe om te gaan met restant medicijnen, 1 over een hulplijn.

ons besloten forum is een echte ontmoetingsplaats  

voor lotgenoten. als er zich een nieuw lid meldt is er altijd 

een hartelijk welkom. vragen van leden over hun ziekte 

worden vaak beantwoord door lotgenoten, doorgaans in 

bemoedigende zin. er is ruim aandacht voor lotgenoten in 

de terminale fase en na een sterfgeval wordt ook altijd de 

familie gecondoleerd. in een enkel geval, als een lid veel 

6 LoTGeNoTeNCoNTaCT

lotgenotencontact: Wandelen in de regen, contactdag doorn, 

september 2014 ( foto g.J. govers).
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betekend heeft voor de groep, is er een bloemstuk en/of 

we gaan naar de uitvaart. ons forum is het warme hart van 

de organisatie. er zijn thans 307 mensen op aangesloten, 

d.w.z. bijna alle leden.

6.2  Contactdag
de 11e contactdag van onze contactgroep werd gehouden  

op zaterdag 20 september 2014 op een nieuwe locatie: 

landgoed Zonneheuvel in doorn, qua ligging een 

fantastische plek. er waren ongeveer 130 bezoekers,  

iets minder dan vorig jaar.

het ochtendprogramma begon met een lezing van prof. 

Winette van der graaf (radboud UMc, nijmegen). Zij is één van 

de weinige giSt-specialisten van nederland. Ze is later in het 

jaar ook voorzitter geworden van de nederlandse Sarcomen 

Studiegroep (zie onder punt 10) en ze was al voorzitter van de 

eortc sarcomengroep die op europees niveau studies in giSt 

en andere sarcomen initieert. haar lezing droeg als titel giSt: 

vandaag en morgen. het is fantastisch hoezeer de kennis van 

de ziekte giSt en de behandeling ervan de laatste jaren is 

toegenomen. voor de meesten van ons is de levens-

verwachting enorm toe genomen! Jammer genoeg geldt dat 

niet voor iedereen. de tekst van deze lezing is te vinden op de 

forumpagina van onze website.

later in de ochtend was het woord aan Jeroen Schreurs, 

die een zeer optimistisch betoog hield over Kankernl 

waarvan hij één van de voortrekkers is. voor alle 

kankerpatiënten moet Kankernl op internet de 

belangrijkste informatie bevatten. het blijkt echter moeilijk 

om de doelgroep te bereiken, maar er zijn tekenen van 

verbetering te bespeuren. inhoudelijk is de website in elk 

geval zeer betrouwbaar en uiterst informatief.

contactdag 2014 in doorn: 130 lotgenoten en partners (foto g.J. govers)
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het gazon voor het kasteeltje Zonneheuvel werd als 

achtergrond gebruikt voor de groepsfoto's die vervolgens 

genomen werden. gelukkig regende het toen nog niet. 

helaas regende het later wel, toen een aantal van ons zich 

met de boswachter door de prachtige natuur in de 

omgeving lieten rondleiden. paraplu's verzachtten het 

regenleed echter. 

het aangekondigde gesprek met het bestuur was afgelast 

omdat er niet genoeg aanmeldingen voor waren. dat 

betekende dat de rest van het gezelschap ging luisteren 

naar astrid oosten, internist-oncoloog van het erasmus Mc, 

rotterdam, die sprak over palliatieve zorg. geen vrolijk 

onderwerp, maar wel een onderwerp dat voor ons allen ooit 

belangrijk kan en zal worden. het is overigens een 

misverstand dat palliatieve zorg alleen betrekking heeft op 

de zorg aan stervenden. het gaat om zorg aan iedereen 

voor wie de ziekte niet verder behandelbaar is, en dat kan 

nog een hele tijd zijn. van veel belang in die tijd is een 

goede pijnbestrijding, die de kwaliteit van leven 

aanmerkelijk kan verbeteren ook al is genezing niet meer 

mogelijk. de sheets van deze lezing zijn terug te vinden op 

onze forumpagina.

na de theepauze waren er een aantal sprekers: anemone  

Bögels (directeur van de patiëntenbeweging levenmet 

kanker), adinda vandaele (namens onze Belgische 

zusterorgnisatie), onze vrijwilliger Jo gabriels, en tenslotte 

ton Jansen die afscheid namen van onze scheidende 

voorzitter Jack asselbergs, die zijn functie na zeven zware, 

maar mooie jaren overdroeg aan gerard van oortmerssen. 

Wij dragen Jack in ons hart met ons mee. daarop volgde 

een borrel, en een diner, waarover slechts een enkele 

vegetariër mopperde. 
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Sinds 2004 verschijnt er elk kwartaal een editie van 

onze Nieuwsbrief, waarin behalve voor actualiteiten 

ook aandacht is voor handel en wandel van het bestuur, 

medisch nieuws en ervaringen van lotgenoten. Zo 

geschiedde dat ook in 2014. Deze Nieuwsbrief wordt 

behalve naar onze leden en donateurs ook toegestuurd 

aan externe relaties, zoals zusterverenigingen, medische 

specialisten, en de farmaceutische industrie. De 

Nieuwsbrief verschijnt in gedrukte vorm en digitaal 

(op onze website).

Zoals reeds boven vermeld verscheen in november de 

herziene versie van onze folder, de eerste publicatie in  

onze nieuwe huisstijl. in 2015 zullen ook de brochure,  

de nieuwsbrief en de website in deze herziene stijl  

worden gepubliceerd. de aparte versie van de folder  

voor vlaanderen, die op onze website stond is overbodig 

geworden. de informatie voor vlaanderen is aan de  

nieuwe editie toegevoegd.

het patiëntenhandboek giSt, een vertaling van een  

duitse tekst van das lebenshaus, moet nodig geactualiseerd 

worden. We zijn echter afhankelijk van onze duitse 

zusterorganisatie, die nog niet klaar is met hun 

vernieuwde versie.

7  INforMaTIevoorzIeNING eN  
puBLIC reLaTIoNS

externe contacten: prof. Winette van der graaf sprak op 

onze contactdag, maar ook o.a. bij de oprichting van de 

nederlandse Sarcomen Studiegroep in amsterdam, 

december 2014 (foto g.J. govers).

'De Nieuwsbrief verschijnt 
in gedrukte vorm en 
digitaal  (op onze website).'
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8.1   Levenmetkanker
Zoals boven vermeld was 2014 het jaar dat de 

koepelorganisatie nFK veranderde in de patiëntenbeweging 

levenmetkanker. levenmetkanker en de contactgroep giSt 

zijn nauw met elkaar verbonden. allereerst is een groot 

deel van onze bureauwerkzaamheden ondergebracht bij 

levenmetkanker: de ledenadministratie en de financiële 

administratie. verder is ons postadres daar ondergebracht 

evenals onze telefoon. onze bestuursvergaderingen en ook 

sommige commissievergaderingen vinden plaats op het 

kantoor van levenmetkanker. Susan Boereboom, een 

medewerker van levenmetkanker, helpt als vrijwilligster  

bij de organisatie van onze contactdag. ook het drukken  

en verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties 

wordt verzorgd door levenmetkanker. onze website is 

medio 2014 ondergebracht bij Kankernl, een coproductie 

van levenmetkanker met KWF Kankerbestrijding.

ton Jansen vertegenwoordigt ons bij de organisatie van 

levenmetkanker waar hij een positie heeft in de 

participatiegroep positionering, die dit jaar 9 maal 

bijeenkwam. ook nam hij dit jaar viermaal namens ons deel 

aan de algemene leden vergadering van levenmetKanker. 

hij maakt ook deel uit van de sollicitatiecommissie van 

levenmetkanker en van de toelatingscommissie nieuwe 

leden. verder was hij 2 maal aanwezig bij de adviesgroep 

van levenmetkanker over ondersteuning en shared 

services waarvan hij voorzitter is.

tot en met 2014 kende KWF Kankerbestrijding een 

subsidieregeling voor de kankerpatiëntenorganisaties.  

Met ingang van 2015 zal het subsidiebedrag overgeheveld 

worden naar levenmetkanker. in oktober 2014 is door 

levenmetkanker een besluit genomen over de toekenningen 

van deze subsidie voor het volgende jaar. onze vrijwilliger 

paul van Kampen maakt deel uit van de participatiegroep 

geneesmiddelenbeleid van levenmetkanker, terwijl gerard 

8  SaMeNwerkING eN aNdere  
exTerNe aCTIvITeITeN

van oortmerssen heeft deelgenomen in de participatiegroep 

Kankernl. verder nam onze penningmeester henk Mijnsbergen 

geregeld deel aan het penningmeesteroverleg van de bij 

levenmetkanker aangesloten organisaties. tussen 

levenmetkanker en onze contactgroep is ook enkele malen 

bilateraal contact geweest, onder meer over de subsidieregeling 

(28 maart) en de dienstverlening (17 oktober).

8.2   Een overzicht van al onze externe  
contacten Binnenland

•	 Ministerie van vWS (subsidiegever via fonds pgo),

•	 KWF Kankerbestrijding (subsidiegever),

•	 pgo support,

•	 patiëntenbeweging levenmetkanker, voorheen nFK,

•	 	nederlandse patiënten consumenten Federatie (ncpF),

•	 integraal Kanker centrum nederland (iKnl),

•	 	giSt-centra in amsterdam (nKi-avl), groningen (UMcg), 

leiden (lUMc), nijmegen (radboud UMc) en rotterdam 

(erasmus Mc -daniël den hoed oncologische centrum),

•	 Stichting gift voor gist,

•	 helen dowling instituut,

•	 Stichting eerlijke geneesmiddelenvoorziening,

•	 	Farmaceutische industrie: novartis nederland, 

 pfizer nederland, Bayer nederland.

Buitenland

•	 contactgroep giSt België,

•	 vlaamse liga tegen kanker,

•	 giSt-centra antwerpen (UZa), leuven (UZl),

•	 new horizons giSt,

•	 Sarcoma patients european network (Spaen),

•	 european cancer patient coalition (ecpc),

•	 life raft group USa,

•	 giSt support international, 

•	 global giSt network,

•	 das lebenshaus.



Binnenlandse relaties en 
externe activiteiten Internationale activiteiten

27-28	september		
eSMo Madrid. Kort verslag in de 

nieuwsbrief december 2014.

	23	juli		
amersfoort: bespreking met 

de contactgroep Sarcoma.

	23	juli	
overleg met Bayer over 

regorafenib(Stivagra), dat als 3e lijns 

geneesmiddel zal worden toegelaten voor 

giSt. Zie nieuwsbrief oktober 2014.

3	oktober	
erasmus Mc rotterdam: Symposium lof  

der geneeskunst. Zie nieuwsbrief december 2014.

	18	september	
patient academy van novartis.

20-22	juni		
jaarvergadering van de european cancer patient 

coalition (ecpc) in Boekarest, roemenië. verslag 

in de nieuwsbrief december 2014.

3	maart
er was eenmaal overleg met 

pgo-support, de organisatie  

die namens de overheid de 

subsidieregeling uitvoert,  

en eenmaal met KWF 

Kankerbestrijding (16 september)

	4	maart	
radboud Universiteit nijmegen: 

Wereldkankerdag 2014, Samen 

tegen kanker: de volgende stap.

	1	juli	
anthony van leeuwenhoek Ziekenhuis amsterdam: Kick-off 

van het onderzoeksproject gallop. het gallop-project 

staat onder leiding van dr. an reyners (UMcg). het betreft 

de behandeling van giSt,zie nieuwsbrief april 2014.

	4	maart	
novartis: overleg met  

patiëntenorganisaties.

	6	oktober	
Jaarlijks overleg met pfizer. gerard van oortmerssen 

presenteerde daar het project crowd Sourcing van 

giSt patiënten fora. Zie nieuwsbrief december 2014.

2014
leden van het bestuur namen  

deel aan diverse wetenschappelijke 

bijeenkomsten, congressen  

en symposia.

Activiteiten



	10	december	
Jaarlijks overleg met novartis.  

ook daar presenteerde gerard  

dat project.

Activiteiten met farmaceutische bedrijven

	28	november	
Mark two academy, ede: Studiedag voeding, 

Bewegen en Kanker. verslag is gepubliceerd in 

onze nieuwsbrief van december 2014.

10	december	
oprichting van nederlandse Sarcomen Studiegroep, 

samenwerking van oncologen, radiologen, pathologen, 

oncologisch verpleegkundigen en farmacologische 

specialisten op het gebied van sarcomen, in het  

bijzonder giSt, zie nieuwsbrief december 2014.

	13-15	november	
Jaarvergadering Sarcoma patients european 

network (Spaen) in amsterdam. onze voorzitter 

spreekt daar over het project "crowd sourcing voor 

giSt", zie nieuwsbrief december 2014.

17	mei		
KWF Kankerbestrijding in Maarssen, 

Meeting of minds: Kanker en ouderen: 

communicatie voor elkaar?

15	juni		
contactdag van onze Belgische lotgenoten 

in herentals. (Uitgebreid verslag met foto's 

in nieuwsbrief juni 2014).

7	maart	
leiden lUMc: oratie prof. Judith 

Bovee, benoemd tot hoogleraar 

pathologie, in het bijzonder  

de pathologie van bot- en 

wekedelentumoren (tekst op 

onze website).

28	april	
t.v.- uitzending 

"catherine in actie 

tegen Kanker"  bij rtl4 

8	mei	
Focusgroep erfelijke Kanker te Utrecht 

(project Universiteit Maastricht).

3	juni	
nyenrode Universiteit Breukelen: Symposium grip op de werkvloer, 

over Kanker en werk, verslag in de nieuwsbrief van juni 2014.

17	maart	
discussie over chronische kankerzorg, 

georganiseerd door pfizer.

	14-17	mei		
new horizons giSt in 

Zürich. Uitgebreid verslag 

in de nieuwsbrief van  

juni 2014.
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de belangrijkste inkomsten van onze contactgroep bestaan uit subsidies van KWF Kankerbestrijding,  

het ministerie van vWS en uit donaties.

onze leden betalen € 25 per jaar, een minimumvoorwaarde voor de subsidie van het ministerie.  

onze jaarrekening wordt aangeboden aan de subsidiegevers. de jaarrekening is onlangs goedgekeurd  

door onze accountant. een uittreksel ervan wordt door onze penningmeester gepubliceerd op onze website. 

dit jaarverslag is vastgesteld door het bestuur van de contactgroep giSt op 15 juni 2015.

namens het bestuur ondertekend door

hendrik van rooijen,

secretaris

9 fINaNCIëN
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adreSSeN eN INforMaTIe

De CGG maakt deel uit van de patiëntenbeweging  

Levenmetkanker, vroeger: Nederlandse Federatie 

van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). 

Het postadres is dat van Levenmetkanker:  

Bezoekersadres 

Churchilllaan 11, 4e etage  

3527 GV Utrecht  

Postadres

3503 RD Utrecht

Postbus 8152

t 030 291 60 90 

info@contactgroepgist.nl

www.contactgroepgist.nl

  contactgroepgiSt         @levenmetgiSt
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