
 

Naam van de instelling 
 

Stichting DNA Gala 

Het RSIN/ fiscaal nummer 
 

857317404 

De contactgegevens 
 

Stichting DNA Gala 

Paasheuvelweg 25, AHTC, C-tower, 5th floor 

1105 BP Amsterdam 

020 – 88 00 333 

info@dnagala.nl 

De doelstelling 
 

Het inzamelen van gelden ter ondersteuning van het onderzoek naar 

immuuntherapie en andere projecten zoals uitgevoerd door Stichting Het 

Nederlands Kankerinstituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. 

Het beleidsplan 
 

In 2013 heeft ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het Antoni van 

Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam een succesvol gala plaatsgevonden onder 

de naam “Kankertherapie op maat”. Daarvoor is toen een Stichting in het leven 

geroepen. Toen was het de bedoeling dat er sprake zou zijn van een eenmalig 

event. Het event is zeer succesvol geweest en de opbrengsten zijn overgemaakt 

aan het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Daarna is de stichting opgeheven. 

Vanwege het succes van het gala en de groeiende afhankelijkheid van de Stichting 

Het Nederlands Kankerinstituut- Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam 

van externe fondsen hebben een aantal personen in overleg met het Antoni van 

Leeuwenhoek Ziekenhuis de koppen bij elkaar gestoken om te bezien of er weer een 

succesvolle fondsenwerving kon worden opgezet. Dat lijkt mogelijk en dat is de 

reden waarom de bestuursleden zoals vermeld het uittreksel van de Kamer van 

Koophandel hebben besloten in overleg met de Stichting Het Nederlands 



 

Kankerinstituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis de Stichting DNA Gala op te 

richting, wat is geschied op 21 februari 2017. Het eerste evenement dat op de 

planning staat is een benefietgala op zaterdag 24 november 2018. Dat gala zal door 

de Stichting worden georganiseerd en gerealiseerd voor circa 1.000 personen in de 

RAI te Amsterdam. De fondsenwerving zal plaatsvinden middels de verkoop van 

toegangskaarten, het houden van een veiling, vrije donaties en verkoop van 

artikelen zoals een DNA armband e.d. De gelden zullen kort voor het gala 

binnenkomen en na aftrek van gemaakte kosten onmiddellijk na het gala aan de 

Stichting Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te 

Amsterdam worden overgemaakt.  

De bestuurssamenstelling 
 

- Voorzitter:   Jan Tjeerd Roersma 

- Vice-voorzitter: Martinus Adrianus van Nierop  

- Secretaris:  Nathalie Madeleine Herman Bernard Yann Peters 

- Penningmeester: Jacobus Nicolaas de Blécourt 

De namen van de bestuurders 
 

Het stichtingsbestuur bestaat uit onderstaande personen: 

- Jan Tjeerd Roersma 

- Martinus Adrianus van Nierop 

- Nathalie Madeleine Herman Bernard Yann Peters 

- Jacobus Nicolaas de Blécourt 

Het beloningsbeleid 

De bestuursleden ontvangen voor hun werk geen beloning. 

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 
 

Zoals beschreven in het beleidsplan zal de eerste activiteit plaatvinden op 24 

november 2018. 

Een financiële verantwoording 
 

Zoals telefonisch met een medewerkster van Belastingdienst, kantoor Eindhoven 

besproken (die het heeft afgestemd met mevrouw Van der Zanden) zal er in 2018 

dus nog geen sprake zijn van een jaarrekening daar er sprake is van een verlengd 

boekjaar. 


