Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Kind Beter
7 1 7 2 5 2 6 1

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Brusselselaan 12
0 6 2 1 5 1 3 7 6 2

E-mailadres

kindbeter@ziggo.nl

Website (*)

www.kindbeter.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 5 8 8 2 4 6 9 3

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

6

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

André de Koning

Secretaris

Esther Kloosterman

Penningmeester

Wilko Korving

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

-Het verruimen van de kennis ten aanzien van FoxP1 in het bijzonder en andere
daaraan te relateren genetische afwijkingen en/of moleculaire mechanismen in het
algemeen, alsmede het delen van die kennis.
- Het financieren van daarop gericht onderzoek en ontwikkeling van therapieen voor
FoxP1 en daaraan geralteerde syndromen.
- Het opzetten en onderhouden van een netwerk van onderzoekers, medisch
specialisten en (academische) ziekenhuizen ter bevordering van het bovenstaande,
zulks al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en
bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles
in de meest ruime zin des woords.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Samen met de Leids Universitair Medisch Centrum is er een onderzoeksprogramma
gedefinieerd voor het zoeken naar een mogekijke oplossing voor het FoxP1 syndroom.
Hiertoe moet er een financiering tot stand komen. St. Kind Beter is in het leven
geroepen om hieerin te gaan voorzien. De Stichting heeft enkel tot doel de fondsen
voor dit onderzoek te werven.
Werkzaamheden worden door de vrijwilligers en oprichters verricht naast de normale
verplichtingen van werk en gezin, in de avonduren en de weekenden.
Hiertoe worden acties bedacht, nagedacht over mogelijke publiciteit en
vermogenfondsen aangeschreven.
Al deze activiteiten enkel tot doel het werven van fondsen tbv het onderzoek naar
FoxP1

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Zie hierboven en in het Beleidsplan
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Het vermogen wordt aangehouden op de bankrekening van St. Kind Beter tot er
voldoende in kas is om het onderzoek te gaan beginnen.
Het deel van het budget dat de afdeling 'Humane Gentica' van het LUMC ter
beschikking heeft gesteld (€ 15.000) staat op de rekning van het LUMC gealloceerd
ten gunste van ons onderzoek.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

www.kindbeter.nl/beleidsplan/

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het bestuur zal worden gevormd door ouders die een ziek kind hebben en een externe
funtionaris.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Activiteiten 2019
- Actie met de Vriendenlotteirj
- Particulieren donaties uit eigen netwerk
- Aanschrijven vermogensfondsen
- Aanschrijven 'fox' bedrijven, onderzoek naar mogelijke samenwerking/donatie etc.

Tegoeden worden niet belegd, noch wordt ermee gespeculeerd.
De finaciele controle wordt gedaan door BWK Finance B.V. te Zoetermeer.

Open

Functies zullen onbezoldigd worden gedaan.
Indien er een personele bezetting komt, dan zal honorering confrom markt
plaatsvinden. Tot op heden is dit nog niet aan de orde.

Activiteiten 2020
- Actie Walking In Her Shoes.
- Onderzoek naar mogelijkheden samenwerking Bontius Stichting van LUMC
- Voortdurende inkomsten uit Vriendenlotterij
- Particuliere donaties uit eiegen netwerk
- Aanschrijven vermogensfondsen
Activiteiten 2021
- Aanschrijven vermogensfondsen en stichtingen voor donaties ( erg succesvol)
Voor meer informatie over vermogen: www.kindbeter.nl/jaarverslag/

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.kindbeter.nl/nieuws/

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 1

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Passiva

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

+
0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

26.306

€

+
€

€

15.000

€

15.000

75.348

+
75.348

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

26.306

26.306

€

+
€

€

26.306

+

90.348

+
€

26.306

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

90.348

90.348

+
26.306

+
€

90.348
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

Overige baten

€

28.873

Som van de baten

€

28.873

+

€
€

0

+

0

€
€

0

+

+
0

€

+

€

39.749

€

39.749

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

92.500

-15.000

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

92.500

€

Wervingskosten

€

300

€

Kosten beheer en administratie

€

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

Saldo financiële baten en lasten

€

-115

€

-117

Saldo baten en lasten

€

-64.042

€

54.632

+
92.800

-15.000

€
€

+
-15.000

€

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

