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Geachte directie, 

 

Onze stichting organiseert op 8 en 9 september 2017 voor de 10e maal Darts Against Cancer.  

De stichting heeft in de afgelopen 9 jaar twee onderzoeksprojecten gesteund en mede dankzij de steun van veel 

(Zaanse) bedrijven zijn deze acties zeer succesvol geweest. In ons lustrumjaar hebben wij wederom gekozen voor 

een project van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker (SWOP). 

Door middel van deze brief informeren wij u over het door ons gekozen doel en de mogelijkheid hoe u onze actie 

kunt ondersteunen. 

 

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker (SWOP) 
 

De afkorting SWOP staat voor Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Prostaatkanker en is een initiatief van de 

afdeling urologie van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. Dit ziekenhuis is één van de vooraanstaande 

centra in Europa op het gebied van onderzoek en behandeling van prostaatkanker. 

 

De Stichting heeft als doel financiële ondersteuning te verlenen aan wetenschappelijke onderzoeksprojecten op 

het gebied van prostaatkanker in het bijzonder, en kanker in de urinewegen in het algemeen. 

 

Erasmus MC is een van de acht Europese centra die deelnemen aan ’s werelds grootste studie naar screening op 

prostaatkanker (ERSPC). De ERSPC werd mede opgericht door prof. dr. F.H. Schröder, inmiddels emeritus 

hoogleraar aan het Erasmus MC en tevens medeoprichter van de Stichting. Onder zijn leiding wordt in de ERSPC 

de waarde van vroege opsporing naar prostaatkanker verder verkend en bepaald. 

 

Waarom de keus voor SWOP? 
Stichting Bull’s Eye is door KWF Kankerbestrijding gewezen op deze stichting. Deze stichting is al een aantal 

jaren bezig met een onderzoek naar het voorkomen en vroegtijdig ontdekken van prostaatkanker. Je kunt de 

aanpak vergelijken met het Bevolkingsonderzoek borstkanker en baarmoederhalskanker. Een preventief 

bevolkingsonderzoek voor prostaatkanker bestaat nog niet en dit ondanks het feit dat Prostaatkanker  één van de 

meest voorkomende vormen van kanker is bij mannen. Verbeteringen in de behandeling en diagnose betekent dat 

meer mannen de ziekte kunnen overleven. 
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Onze actie ondersteunen 
U heeft de keuze uit een basis sponsorpakket of een vrije keuze pakket.  

 

Basispakket 1 

Sponsoring: € 100 

Geeft recht op: 

Advertentieruimte op groot scherm tijdens het evenement. 

 

Basispakket 2 

Sponsoring: € 200 

Geeft recht op: 

Advertentieruimte op groot scherm tijdens het evenement. 

Advertentieruimte op de website en facebookpagina van de stichting, uw advertentie blijft een jaar lang on-line. 

 

Basispakket 3 
Sponsoring minimaal  € 300 

Geeft recht op: 

Advertentieruimte op groot scherm tijdens het evenement. 

Advertentieruimte op de website en facebookpagina van de stichting, uw advertentie blijft een jaar lang on-line. 

Advertentieruimte (logo of naam) op 150 speciaal ontworpen dartshirts die alle deelnemers aan DAC 

ontvangen. Deze shirts worden ook te koop aangeboden.  

 

Vrije keuze  

Natuurlijk kunnen wij in overleg tot een andere vorm van sponsoring komen. Wij hebben nog geen hoofdsponsor. 

Mocht u daarvoor interesse hebben is er de mogelijkheid om individuele afspraken te maken. Wij hopen dat we 

op uw steun kunnen rekenen! Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ondergetekende op. 

 

 
 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens Stichting Bull’s Eye: 

 

 

De Voorzitter, 

Peter Loos  
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