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1. Inleiding
De Nijbakker-Morra Stichting (NMS) is in 1974 opgericht door mevrouw C.M. Nijbakker-Morra. Het
doel van de stichting is het bevorderen van kankeronderzoek. De heer en mevrouw Nijbakker
besloten hun gehele nalatenschap aan kankeronderzoek te besteden, nadat hun enige dochter, Erica
Joy Nijbakker, aan kanker was overleden.

Figuur 1 - Afbeelding Mevr. Nibakker-Morra op een bronzen penning.
Deze penningen hebben we tot 2008 uitgereikt aan studenten prijswinnaars.

2. Het doel van de instelling
De Nijbakker-Morra Stichting ondersteunt personen die kankeronderzoek doen door het verlenen
van:
1. Aanmoedigingsprijzen aan veelbelovende studenten Geneeskunde en Biomedische
Wetenschappen (indiening jaarlijks voor 1 november, uitsluitsel in januari);
2. Beurzen voor een verblijf aan een buitenlandse universiteit of onderzoeksinstituut:
a. Stipendia voor onderzoekers (indiening jaarlijks voor 1 december, uitsluitsel volgt uiterlijk
eind maart)
b. Stagebeurzen voor masterstudenten (indiening jaarlijks voor 1 april (1e ronde) en 1
oktober (2e ronde), binnen 2 maanden uitsluitsel na sluitingsdatum);
De stichting is beperkt van omvang en mede daardoor besteedt de stichting vrijwel alle inkomsten
aan kankeronderzoek.
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3. Werkzaamheden van de instelling
Jaarlijks stelt het bestuur met in achtneming van de statuten het beschikbaar bedrag voor kosten en
uitkeringen vast.
De medische adviescommissie in het bestuur beoordeelt jaarlijks alle aanvragen en legt deze voor
wat betreft de stipendia voor onderzoekers en de projectsubsidies ter vaststelling voor aan het
voltallige bestuur tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering of kort daarop. Voor de stagebeurzen
voor masterstudenten geldt dat de medische adviescommissie zelfstandig beslist binnen de
afgesproken bedragen.
De medische adviescommissie heeft de volgende mandaten:
1. Aanmoedigingsprijzen, max. 4 toekenningen;
2. Stipendia voor onderzoekers, streven 1 à 2 toekenningen, meer indien kwaliteit aanvragen
dit rechtvaardigt;
Stagebeurzen voor masterstudenten, streven ca. 10 toekenningen, meer (of minder) indien
kwaliteit aanvragen dit rechtvaardigt;
De Stichting publiceert alle toekenningen op haar website.
De Nijbakker-Morra Stichting verleende vanaf de oprichting projectsubsidies ten behoeve van
apparatuur voor kankeronderzoek. Met ingang van 1 januari 2019 is de Nijbakker-Morra Stichting
hiermee gestopt gegeven de toegenomen kosten voor apparatuur en het feit dat instellingen vaker
zelf voorzien in de benodigde voorzieningen voor onderzoekers.

3.1 Aanmoedigingsprijzen
Veelbelovende studenten kunnen een aanmoedigingsprijs krijgen van de Nijbakker-Morra Stichting.
Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van 2500 euro (verhoogd van 1600 euro naar 2500 euro in
2018) voor het bijwonen van een wetenschappelijk congres over kankeronderzoek in het buitenland.
Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze aanmoedigingsprijs is dat de student een
onderzoeksstage afgerond heeft in de 12 maanden voor de deadline op het terrein van het
fundamentele of toegepaste kankeronderzoek en daarbij blijk heeft gegeven van een bijzondere
aanleg en motivatie voor kankeronderzoek.
Studenten kunnen door hun supervisor voorgedragen worden, maar de student moet wel zelf het
initiatief nemen om daadwerkelijk mee te dingen naar de prijs.
Om een gezicht en bekendheid aan de Stichting te geven, organiseert de Stichting jaarlijks een
middag waarin de Studentenprijzen worden uitgereikt in één van de ziekenhuizen waar de leden van
de Medische Adviescommissie werken. Aansluitend vindt de jaarlijkse bestuursvergadering plaats.
Om aanvragen binnen te krijgen schrijft de Stichting na de zomer de studieadviseurs van de
Geneeskunde en Medische faculteiten in Nederland aan.

3.2 Stipendia en stagebeurzen
De Nijbakker-Morra Stichting kent stagebeurzen voor masterstudenten en stipendia voor
onderzoekers ter vergoeding van reis- en verblijfskosten aan een buitenlandse universiteit of
onderzoeksinstituut voor de uitvoering van oncologisch onderzoek ter plekke. Bij voorkeur dient het
om een verblijf te gaan van tenminste enkele maanden aan een gerenommeerd kanker instituut, om
een duidelijk afgekaderde (deel)onderzoeksvraag te beantwoorden.
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-

Stipendia voor onderzoekers. De onderzoeker is bij voorkeur een promovendus of een
postdoc aan een Nederlands onderzoeksinstituut die nog aan het begin van zijn/haar
onderzoek carrière staat. Ook artsen die hun opleiding combineren met (promotie-)
onderzoek worden aangemoedigd te reageren;

-

Stage beurzen voor masterstudenten met reeds enige onderzoekservaring in de
Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen en studerend op een Nederlandse
universiteit of onderzoeksinstituut.

Ontvangers van de stipendia wordt gevraagd een publiceerbaar eindverslag en als mogelijk artikel in
te leveren na afloop van reis. Deze artikelen plaatst de Stichting op haar website. De Stichting streeft
ernaar om jaarlijks ook één van de ontvangers van een stage beurs of stipendium uit te uitnodigen
om te komen spreken op de Studentenprijs uitreiking.

3.3 Promotie
Naast de reeds benoemde activiteiten onderhoudt de Stichting haar website:
www.nijbakker-morra.nl en deelt haar informatie met de website
http://www.wilweg.nl/financiering/beursopener en de Pyttersen's Nederlandse Almanak. Gegeven
dat de Stichting reeds jaren opereert, vinden onderzoekers hun weg naar de Stichting voor
projectsubsidie aanvragen. We vragen daarnaast de prijswinnaars hun faculteits- en
universiteitsbladen te informeren over het winnen van de prijs, dit ter generatie extra publiciteit.
Daarnaast beschikt de Stichting over een pagina op LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/nijbakker-morra-stichting
In het jaar 2015/2016 is het plan een besloten LinkedIn groep op te zetten –
https://www.linkedin.com/groups/8432013 – en hiervoor alle prijswinnaars en succesvolle
aanvragers uit te nodigen met als doel:
-

Oud-prijswinnaars en gehonoreerde aanvragers te vragen mensen in hun omgeving te
attenderen op de aanvraag mogelijkheden van de NMS;
Oud-prijswinnaars en gehonoreerde aanvragers uit te nodigen voor de jaarlijkse
prijsuitreiking;
Studenten de mogelijkheid bieden (laagdrempelig) contact te leggen met de onderzoekers en
collega studenten voor uitwisselen ervaringen aan instituten en onderzoek plaatsen;

We gaan na 2 jaar evalueren of de LinkedIn groep waarde heeft als netwerk en promotiekanaal.

Beleidsplan Nijbakker-Morra Stichting versie oktober 2019

5

4. Organisatiestructuur
Het bestuur van de Nijbakker-Morra stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en de medische
adviescommissie.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
-

dhr. mr. D. van Hoewijk, voorzitter
dhr. drs. J. Huisjes, penningmeester
dhr. ir. R.J. Morra, MSc, MBA, secretaris

De medische adviescommissie bestaat uit:
-

dhr. prof. dr. P. Devilee
dhr. dr. C.J. van Groeningen
dhr. prof. dr. E.J.Th. Rutgers
dhr. prof. dr. M.J. van de Vijver

Het bestuur kent 2 overleg momenten: de jaarvergadering op de 1e woensdag van februari en een
telefonische vergadering in oktober. Daarnaast belegt de Medische Adviescommissie vergaderingen
om de aanvragen te beoordelen.
Tussentijds vindt verdere afstemming plaats per telefoon en e-mail.
Het takenpakket van het dagelijks bestuur is:
-

Voorzitter: Opstellen agenda en voorzitten vergaderingen, externe representatie van de
Stichting;
Penningmeester: Bijhouden financiën, uitkeren toegekende aanvragen,
beleggingsportefeuille (laten) beheren en opstellen financiële jaarverslag;
Secretaris: Opstellen notulen van de vergaderingen, bijhouden website en correspondentie
en overige zaken die geregeld moeten worden.

Het takenpakket van de medische adviescommissie is:
-

Beoordelen aanvragen;
Voorzitter: (inhoudelijke) correspondentie rondom aanvragen, verzenden brieven aan de
universiteiten en bijhouden adres & uitkeringenbestand;
Roulerend: organiseren middag voor uitreiking studentenprijzen.
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5. Financiering en schenkingsbudget
In de eerste jaren van het bestaan van de Stichting keerde de Stichting jaarlijks alleen het rendement
op haar vermogen uit, ca. 40.000 euro per jaar. In 2011/2 is besloten de ruimte te creëren om in
voorkomend geval het kernvermogen aan te spreken. De achterliggende reden hiervoor is dat de
rente op de kapitaalmarkt reeds lange tijd zeer laag is. De subsidies die de Stichting verstrekt blijken
nog immer een katalyserende werking uit te oefenen voor het uitvoeren van baanbrekend en
vernieuwend kankeronderzoek in Nederland.
De kosten van de Stichting bedragen jaarlijks ca. EUR 5000, voor o.a. de website, de
studentenprijsuitreiking, bankkosten etc. Het door de banken per 2013 gewijzigde systeem van
kostentoerekening voor het aanhouden en adviseren m.b.t effecten depots heeft een hogere nettokostenpost opgeleverd van ca. EUR 4000,- vanaf boekjaar 2014.
De Stichting kent enkele donateurs. De Stichting werft niet actief nieuwe fondsen, echter staat hier
wel voor open. Donateurs kunnen op de volgende 3 wijzen de Nijbakker-Morra Stichting financieel
ondersteunen:
-

Eenmalige schenking
Schenking in termijnen (lijfrenten)
Verkrijging uit nalatenschap

Eenmalige schenking
U kunt een bedrag als eenmalige schenking overmaken aan de Nijbakker-Morra Stichting. Eenmalige
schenkingen door particuliere personen zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar van het
onzuivere inkomen, als de schenking, samen met giften aan andere ideële instellingen meer bedraagt
dan 1% van het verzamelinkomen vóór de persoonsgebonden aftrek, met een minimum van 60 euro
en tot een maximum van 10% van dat inkomen.
Schenking in termijnen (lijfrenten)
Onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zijn schenkingen in jaarlijkse termijnen mits deze
worden vastgelegd in een notariële akte en/of schriftelijke overeenkomst met de Nijbakker-Morra
Stichting en er tenminste vijf jaarlijkse termijnen worden toegezegd.
Verkrijging uit nalatenschap
Bij het notarieel vastleggen van uw testament kunt u de Nijbakker-Morra Stichting een legaat
toekennen of (voor een gedeelte) tot erfgenaam benoemen, In een legaat kunt u een bedrag
aangeven, dat u aan de stichting heeft toebedacht. Bij een erfgenaamschap krijgt de Stichting een
evenredig deel van uw nalatenschap. Een notaris kan u adviseren hoe u uw wensen het beste kunt
vastleggen.
Stichtingen van algemeen nut hoeven geen successierechten te betalen over schenkingen. De
Nijbakker-Morra Stichting voldoet aan de criteria hiervoor.

6. Vermogensbeheer
De Stichting heeft haar vermogen belegd en ondergebracht bij ABNAMRO met gebruikmaking van
het Comfort Adviessysteem.
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