Beleidsplan Stichting Voor de Strijders
Op 8 augustus 2019 is in Someren Stichting Voor de Strijders opgericht. De algemene
doelstelling van de stichting is het structureel inzamelen van geld voor onderzoek naar
leukemie. Om concreet te zijn, naar stamcel therapieën die zich richten op acute lymfatische
leukemie. Dit doet de stichting door het werven van sponsorgelden en giften van
particulieren. Onderstaand beleidsplan is opgesteld voor een periode van 2 jaar.
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Vergoedingen en beloningsbeleid
• Geen van bovengenoemde bestuursleden of andere aan de stichting verbonden
vrijwilligers ontvangt een vergoeding of beloning voor de door hen uitgevoerde
werkzaamheden.
• Vergoedingen worden uitsluitend uitgekeerd voor gemaakte kosten in het belang van
de stichting en alleen bij overhandiging van een bon, factuur of declaratie.
Visie
•

Wij vinden dat het onderzoek naar stamcel therapieën gesteund kan worden door
giften van bedrijven en particulieren. Dit onderzoek is noodzakelijk, om te
voorkomen dat mensen in de toekomst hierdoor beter te behandelen zijn.

Missie
• Door middel van actieve publicaties op social media en fysieke
uithoudingsactiviteiten wil de stichting minimaal 5000 euro per jaar doneren aan het
onderzoek naar stamcel therapieën.
Ambities
• In de komende 2 jaar zullen minimaal één keer per jaar activiteiten plaats vinden die
bovengenoemde missie en visie ondersteunen. Er wordt verwacht om structureel en
jaarlijks 5000 euro op te halen.
Sterkten
• De stichting is opgericht op basis van een persoonlijk verhaal. Het verlies van een
bekend persoon in een redelijk groot dorp. Dit persoonlijk verhaal is nog steeds
bekend en stimuleert particulieren en bedrijven om een bijdrage te doen.
Zwakten
• Na een eenmalige donatie bestaat de kans dat bedrijven en particulieren het niet
meer interessant vinden om te doneren. Hierdoor kan de beoogde ambitie en missie
in de toekomst niet waargemaakt worden. Het blijft belangrijk dat de stichting actief
op zoek blijft gaan naar nieuwe manieren om de strijd tegen leukemie ieder jaar
weer onder de aandacht te brengen.
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Stappenplan/strategische doelstelling
1. Voorafgaand aan de oprichting wordt in kaart gebracht op welke wijze het verhaal
gebruikt kan worden voor publiciteit. Er wordt een helder doel omschreven en er
wordt een koppeling gemaakt tussen een stuk persoonlijk en medisch verhaal.
2. Bij de notaris wordt een stichting opgericht. In de statuten zal altijd komen te staan
dat het vermogen bij opheffing volledig ten goede komt aan het onderzoek naar
leukemiefonds. Daarnaast heeft de organisatie geen rechten om het opgehaalde geld
te zien als eigen vermogen of te investeren in andere onroerende zaken.
3. Er wordt een site opgesteld, waarop alle relevante informatie te vinden is. Zowel
functioneel als notarieel.
4. Er worden verwervingsacties gehouden door de bestuursleden van de stichting door
het actief benaderen van bedrijven.
5. De resultaten van de ophaalactie worden jaarlijks gepubliceerd op
www.voordestrijders.nl.
6. Voor de stichting wordt actief een Facebook en Instagram account beheerd.
7. Met regelmaat wordt informatie van sponsoren en activiteiten rondom de stichting
gepubliceerd op de website en social media.
8. Het is absoluut niet toegestaan dat het vermogen van de stichting wordt
overgedragen aan een individu. Vermogen zal altijd ten goede komen aan een
stichting of vereniging.
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