
Trots zijn we om jullie te kunnen informeren dat we als groep een 

geweldige bijdrage hebben geleverd in 2016. Er zijn weer een aantal 

nieuwe bedrijven die hebben gekozen om ook namens de Ronald 

Moerings foundation de Antoni van Leeuwenhoek Foundation te 

ondersteunen. Behalve mooi nieuws hebben we ook het verdrietige 

bericht van het overlijden van Huug Berk van  Idea Packaging B.V. 

gehad. Vanuit  de Antoni van Leeuwenhoek Foundation hebben we 

ook nieuwtjes en we geven aandacht aan een aantal goede acties om 

extra donaties te kunnen leveren van een aantal van de deelnemers.  

NieuwsNieuwsNieuwsNieuws    

Ook de afgelopen maanden zijn er weer een aantal nieuwe bedrijven gevonden 

die ook de Ronald Moerings Foundation willen ondersteunen, daar zijn we heel 

blij mee. Dit zijn Telermaat, Van der Knaap Group, en Groenland B.V. ook zij  

zijn contributor geworden. Geweldig! Hierdoor heeft de Ronald Moerings 

Foundation in 2016 de €50.000,= overstegen, het totaal staat nu op €50.508.88 

( dit is exclusief de €20.000,= aan giften bij het afscheid van Ronald en nog 

zonder de €3.000,= van de Open Kwekerijdag). Een geweldig resultaat!! Dit 

betekent dat het totaal nu op €137.008,88 staat. Dat is het totaal van alle  

giften van 2014, 2015 en 2016. Ook hebben we deze keer een aantal 

deelnemende bedrijven, personen met acties voor extra donaties ten behoeve 

van  de Ronald Moerings Foundation, maar daarover later meer. 

Nieuws vanuit Antoni van LeeuwenhoekNieuws vanuit Antoni van LeeuwenhoekNieuws vanuit Antoni van LeeuwenhoekNieuws vanuit Antoni van Leeuwenhoek    

Op 11 juli jl. bestond de Antoni van Leeuwenhoek Foundation 5 jaar. De 

foundation is  opgericht om op professionele en verantwoorde wijze fondsen 

te werven voor kankeronderzoek in  het Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands 

Kanker Instituut     .  In de afgelopen jaren heeft de foundation ruim 8,5 miljoen 

euro opgehaald voor onderzoek.  
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Initiatiefnemer Ronald 

Moerings: ‘’Ik steun het 

Antoni van Leeuwenhoek 

omdat kanker een 

vreselijke ziekte is. Ik 

hoop dat we met elkaar 

een bijdrage kunnen 

leveren aan de oplossing 

van deze ziekte.’’ 
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Ben je geïnteresseerd in het  jaarverslag van de Antoni van Leeuwenhoek 

Foundation? De link naar het jaarverslag: 

http://www.avl.nl/flipbooks/Jaarverslag_2015_Antoni_van_Leeuwenhoek_Fou

ndation/FLASH/index.html   

 

In de tv serie “Zij houden Nederland in Leven” komen recente ontwikkelingen 

binnen het Antoni van Leeuwenhoek twee keer aan bod, in de uitzending van 

18 mei en die van 25 mei. Geïnteresseerden kunnen de uitzendingen 

terugkijken op npo.nl.  

Sanne Schagen, onderzoekster van het Antoni van Leeuwenhoek, heeft de 

prestigieuze KWO prijs van KWF ontvangen. Meer info: 

https://www.facebook.com/HetAntoniVanLeeuwenhoek/photos/a.382406218

501422.91183.381528455255865/1036914156383955/?type=3&theater 

Onderzoeker Anton Berns is benoemd tot 'foreign member' van de National 

Academy of Sciences in de Verenigde Staten. Een zeer eervolle benoeming: 

alleen de meest vooraanstaande wetenschappers ter wereld krijgen dit 

lidmaatschap aangeboden. Berns is het tiende in Nederland werkzame lid. 

http://www.avl.nl/topmenu/over-avl/nieuws/kankeronderzoeker-anton-

berns-benoemd-tot-lid-van-de-amerikaanse-national-academy-of-sciences/ 

In memoriamIn memoriamIn memoriamIn memoriam    

 

    

Bijzondere actiesBijzondere actiesBijzondere actiesBijzondere acties    

De heer Leo Moerings (vader van Ronald) heeft onlangs een kaartavond 

georganiseerd en een pot neergezet voor de Ronald Moerings Foundation, er is 

een mooi bedrag opgehaald.  

Eind juni  heeft kwekerij Son en Koot met een loterij op de familie Kootdag  ten 

behoeve van de foundation  een mooi bedrag opgehaald  dat ze met de 

volgende donatie er extra bij gaan overmaken. 

 

Op 19 april jl.is Huug Berk, oprichter 
en mede-eigenaar van Idea Packaging 

overleden aan de gevolgen van de 
vreselijke ziekte waar ons met zijn 

allen zo voor in zetten. Huug was met 
Idea Packaging al jaren een trouwe 

ondersteuner van de Antoni van 
Leeuwenhoek Foundation. 



 

 3

 

Cheque van 3.000 euro voor Ronald Moerings Foundation 

De Ronald Moerings Foundation heeft een donatie gekregen van 3000 euro. 

Dit geld is bijeengebracht door bezoekers van de Open Kwekerijdag op 18 juni. 

Bezoekers konden op die dag rechtstreeks van de deelnemende boomkwekers 

planten kopen voor een goed doel. 

Het bedrag werd afgelopen vrijdag tijdens de evaluatiebijeenkomst bekend 

gemaakt. De boomkwekers waren blij verrast en bedanken de bezoekers voor 

het kopen van de planten. De planten werden beschikbaar gesteld door de 

deelnemende bedrijven en gesponsord met Lavendel van gebr. Van der Salm 

en tafelvijvers en waterplanten van waterplantenkwekerij R. Moerings. 

20 t/m 23 september fietst een groep van ca. 50 vrienden en collega’s van 

Hazerswoude naar Dublin. Pieter Heemskerk van Gebr. van der Salm BV, is één 

van de organisatoren. Via sponsors en acties halen ze geld op voor de Ronald 

Moerings foundation. Zie voor verdere info de facebookpagina Hazerswoude 

Fietsen. Wij komen hier in een volgende Nieuwsbrief zeker op terug. 

 

Wij vinden al deze acties geweldig! Heb jij ook iets georganiseerd of wil je iets 

organiseren? Laat het ons weten, zodat we hier in de volgende Nieuwsbrief 

aandacht aan kunnen geven. Ook zijn er mogelijkheden om materiaal of 

ondersteuning nodig vanuit de Antoni van Leeuwenhoek Foundation te krijgen. 

Doe jij ook mee?Doe jij ook mee?Doe jij ook mee?Doe jij ook mee?    

Wil je ook overwegen om via Ronald Moerings foundation een mooie bijdrage 

te doen aan Antoni van Leeuwenhoek Foundation? Hoe werkt het: We hebben 

bewust gekozen om rechtstreeks over te maken aan Antoni van Leeuwenhoek 

Foundation, op deze manier wordt elke euro goed besteed en hoeven er geen 

kosten voor notaris etc. te worden gemaakt. Ook is het handig om te weten 

dat Antoni van Leeuwenhoek Foundation de ANBI status bezit, waardoor giften 

aftrekbaar zijn van de belasting. Vergeet dit niet aan je boekhouder of 

accountant te melden.  

We streven ernaar om per bedrijf jaarlijks een bedrag tussen de € 2.500,= en   

€ 5.000,= euro te leveren voor het kankeronderzoek in het Antoni van 

Leeuwenhoek. De bijdrage kan overgemaakt worden op IBAN NL26RABO 

0102900000 ten name van Antoni van Leeuwenhoek Foundation, ovv code 

Fiona Moerings: 

‘’Ronald zou 

geweldig trots zijn 

geweest om te horen 

wat een fantastische 

bijdrage en inzet we 

met zijn allen 

leveren!” 
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68073 Ronald Moerings foundation. Zoals al eerder genoemd is het streven  

dat elke onderneming jaarlijks een ander  bedrijf of ondernemer overtuigd  om 

deel te nemen aan de Ronald Moerings foundation. Binnen een korte tijd 

kunnen met een leuke club ondernemers een aanzienlijke bijdrage leveren aan 

kankeronderzoek! 

Onderstaande bedrijven doen al mee. 

 

              

         

                                 

                                       

 Autobedrijf Hoogesteger B.V. 

Nieuw in 2016 :  Javo B.V., Van Son & Koot B.V, Kenneth en Smith en  

Arie Bouman Tuinplanten B.V., Telermaat, Van der Knaap Group, Groenland. 

Vanaf 2017 :  SVL-Heftruckservice B.V. 

Wil je meer weten en/of eventueel meegaan om met eigen ogen te zien  

waar de bijdragen terecht komen? Bel of mail dan met Sonja Kempenaars,  

tel. 0165-318500, sonja@krimpen.nl 


