BELEIDSPLAN STICHTING FONDSENWERVING PAINLESS
November 2018
Inleiding
Het beleidsplan heeft betrekking op de periode november 2018 tot in ieder geval december 2019.
Naast dit beleidsplan zijn de statuten van Stichting Fondsenwerving Painless beschikbaar.
Organisatie
Stichting Fondsenwerving Painless wordt geleid door het bestuur.
Bestuur:

•

Mevrouw L. van Breugel (voorzitter)
De heer M.J.H. Jetten (penningmeester)
De heer A.C. Arp (secretaris)

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a) oprichten van Stichting Painless, statutair te vestigen in Leiden, welke stichting ten doel zal
hebben: het bevorderen van medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
bestrijding van pijn, zenuwschade en herstel; en
b) het werven en beheren van fondsen met als doel de verworden middelen te besteden ter
ondersteuning van Stichting Painless.
En om voort al hetgeen te verrichten wat daartoe dienstbaar kan zijn.
Voor het doel van Stichting Painless verwijzen wij geïnteresseerden naar de website:
www.painless.nl. Op deze website wordt onder andere uitleg gegeven over de doelstelling
'pijnbestrijding' van de nog op te richten Stichting Painless.
Het ondersteunen van Stichting Painless kan zowel de vorm aannemen van subsidies /donaties als
van andere vormen van maatschappelijk investeren.
Projecten
Projecten worden beoordeeld met de bovenvermelde doelstelling als leidend criterium.
Projecten kunnen zowel meerjarig zijn en hebben daarmee vaak van een substantieel karakter, of
zij kunnen eenmalig zijn en van geringe omvang. Er is geen limiet gesteld aan het aantal keren dat
een organisatie een beroep op de Stichting kan doen.
Projecten kunnen door leden van het Bestuur worden bezocht om op die wijze de voortgang,
successen en uitdagingen van een project te begrijpen.

Inkomsten /uithaven
De Stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
• het werven van fondsen bij particulieren of organisaties die nauw betrokken zijn bestrijding
van pijn, zenuwschade en herstel door middel van fondsenwervende activiteiten; D
• het ontvangen van vergoedingen en bijdragen van de door de stichting geleverde diensten;
en D
• het ontvangen van subsidies (gewone en periodieke) giften en donaties, schenkingen,
legaten en nalatenschappen. D
Fondsenwerving
Bestuurders en andere betrokkenen bij Stichting Fondsenwerving Painless zullen fondsen werven
middels hun netwerken media-aandacht in brede zin. Zo heeft de heer Malessy met behulp van
verschillende media (TV /Elsevier) de aandacht op pijnbestrijding weten te vestigen.
Uitgaven
In beginsel worden alle donaties direct aangewend om het doel van de Stichting te ondersteunen.
Voor meerjarige projecten kunnen toegezegde bedragen worden gereserveerd in het jaar dat
besloten wordt over deze projecten.
Stichting Fondsenwerving Painless houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk
is voor de continuiteit van de voorziene werkzaamheden van de Stichting. Het vermogen zal
worden beheerd op een bankrekening (reguliere betaalrekening). Mogelijkheid bestaat dat het
vermogen in de toekomst op een spaarrekening zal worden gezet.
Financieel beleid
In overeenstemming met de statuten wordt één maal per jaar, binnen zes maanden na het einde
van het boekjaar, de jaarrekening opgesteld. De jaarrekening wordt in beginsel opgesteld conform
richtlijn 640 van de Raad voor de Jaarverslaglegging voor organisaties zonder winststreven. De
aldus opgestelde jaarrekening wordt goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur.
Bezoldi~in~ en onkosten bestuur
Het bestuur van Stichting Fondsenwerving Painless ontvangt geen bestuursvergoeding voorde
uitoefening van de functie als bestuurder van de Stichting. De kosten welke door een bestuurder
zijn gemaakt in het kader van het uitoefenen van zijn taak, worden wel vergoed, mits deze niet
bovenmatig zijn.

Namem Bestuur Stichting Fondsenwerving Painless,
,,~
~~
t_.~

r----~
~ ~

~= `~ ev u .van Breugel
overober 2018

