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Voorwoord van de voorzitter

De stichting heeft dankzij de vele vrijwilligers een vliegende start gemaakt. Eind
2016 zijn veel goede fondswervingsactie gestart en succesvol beëindigd. In 2017
heeft deze ontwikkeling zich voortgezet met een geweldig eindschot. Voor onze
eerste begunstigde Miranda sluiten we het eerste verantwoordingsboekjaar met een
goed resultaat, en veel blije vrijwilligers af. We zijn klaar voor de volgende
begunstigde nu de HCST behandeling nog steeds niet wordt vergoed. Ondanks
positieve resultaten van die behandeling en de door de MS Vereniging aan de
politiek aangeboden petitie, is er nog geen beweging aan dat front.
De behoefte aan fondswervende activiteiten voor al die MS patiënten die hun laatste
redmiddel in de HCST behandeling zien leeft onverminderd. We zien uit naar onze
volgende begunstigde en een nieuwe club van vrijwilligers.
1.

Verslag van het bestuur

De stichting is er goed in geslaagd haar doel te behalen van het financieel
ondersteunen van multiple sclerose (MS) patiënten die een behandeling willen
ondergaan die de ziekte multiple sclerose stopt, door middel van het verwerven van
fondsen, alsmede het verrichten van
al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
De fondswerving heeft in hoofdzaak plaats gevonden via de website van de Stichting
Wij stoppen MS voor (www.wijstoppenmsvoor.nl). Op de website is het doel van de
stichting toegelicht en is een module beschikbaar om meteen te doneren. De eerste
patiënt waarvoor is geworven is Miranda Brouwer.
De evenementen commissie van de stichting heeft daarnaast een aantal
evenementen georganiseerd waarbij geld is ingezameld.
In totaal is vanaf 2016 tot en met datum publicatie van dit verslag ruim 60.000 euro
opgehaald. Het mediabeleid van de stichting heeft hier zeker positief aan
bijgedragen. De aanvankelijke verwachting van 80.000 is niet gehaald. Deze
prognose zal in het beleidsplan worden bijgesteld.
Er is ruim 54.000 uitgekeerd aan het goede doel.
1.2

Activiteiten

Onder de vlag van de Stichting zijn thans o.a. de volgende activiteiten door
verschillende vrijwilligers uitgeoefend:
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Wateractie Voorschoten, Varend Tafelen Voorschoten, Brooklyn Nights Aalsmeer,
Champagne verkoop Zitman, Oliebollenverkoop, Kerstkoekjesverkoop en
een Kerstwandeling van de Voorschotense basisschool Gevers Deynoot, Actie
winkeliers Beethovenlaan, Online Veiling Gezondheidscentrum, Spinningactie
Barendrecht en inzameling Adelbert College.
2.

Activiteiten

De stichting zet zich actief in om een volgende begunstigde te vinden en haar
fondswervende activiteiten voort te zetten. Het beleidsplan wordt aangepast in die
zin dat de prognose van 80.000 euro per jaar neerwaarts wordt bijgesteld naar
60.000 conform het resultaat dat tot nu is behaald.
3.

Organisatie

De stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder
nummer 67354114. De stichting heeft ANBI status. De Stichting heeft als RSIN
nummer 856945250.
3.1

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter (Marc Hoogvliet), penningmeester (Jakob
Kamminga) en secretaris (Martine Goes). De bestuurders genieten voor hun
bestuurswerkzaamheden geen beloning. Besluiten worden unaniem genomen.

3.2

Werknemers

De stichting heeft geen werknemers en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Deze
vrijwilligers bedenken de fondswervende activiteiten en voeren deze uit.
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4.

Jaarrekening 2016-2017

Jaarrekening 2017
boekjaar 24-11-2016 tot en met 31 december 2017

Staat van baten en lasten 2016-2017
€
Inkomsten
Acties
Giften

17564
42977

Totaal

60541

Uitgaven
Kosten
Website ed.
Overig

1364
345

Cumulatieve kosten

1709

Batig saldo

58832

Uitkering goed doel

54055

Saldo ING bankrekening

4777

Balans per 31 december 2017
€
Acitva
Liquide middelen

4777

Totaal

4777

€
Passiva
Eigen vermogen

4777
4777
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5.

Verantwoording/ondertekening

Het voltallige bestuur ondertekent hiermee dit jaarverslag en de jaarrekening, dat
wordt gepubliceerd op de website ‘wijstoppenmsvoor’:
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