
  

 
 

 
 
  

 



1. Inleiding 

De Stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 10 oktober 2016 door Ellen             
van Willigenburg en Jeanne Roeland. De stichting is gevestigd te Utrecht. Op 28 juni              
2019 is Jorinde Spook als derde bestuurslid aangesloten bij de stichting. 

Dit beleidsplan geeft inzicht in: 

● De doelstelling van de stichting; 
● De werkzaamheden van de stichting; 
● De manier waarop de stichting geld wil werven; 
● Het beheer van het vermogen van de stichting; 
● De besteding van het vermogen van de stichting; 
● Zakelijke gegevens; 
● Het bestuur van Stichting Hersenschudding. 

 

2. Doelstelling 

In de statuten ligt de doelstelling van Stichting Hersenschudding vast. De stichting            
heeft als doel: 

Herkenning en erkenning van (de gevolgen van een) hersenschudding - met het            
daarbij horende postcommotioneel syndroom - te bevorderen en de positie van           
mensen met een hersenschudding of postcommotioneel syndroom te verbeteren,         
zowel nationaal als internationaal, en het verrichten van al wat hiermee verband            
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

● Het bevorderen van samenwerking tussen Nederlandse en internationale 
organisaties, stakeholders en andere belanghebbenden die hetzelfde doel 
nastreven en hierbij behulpzaam kunnen zijn; 

● Het verrichten van lobbyactiviteiten bij overheidsinstanties en andere 
stakeholders die van belang of behulpzaam kunnen zijn bij het bereiken van 
het doel; 

● Het stimuleren van onderzoek naar de aard en de oorzaak van 
hersenschudding en postcommotioneel syndroom en de therapeutische 
mogelijkheden daarvan; 

● Het verzamelen en verspreiden van relevante informatie; 
● Het verrichten van alle overige wettige activiteiten die genoemd doel kunnen 

verwezenlijken. 

De stichting beoogt het algemeen nut. 
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3. Werkzaamheden van Stichting Hersenschudding 

Stichting Hersenschudding biedt zowel lotgenoten als professionals een kennis- en          
informatieplatform online, zie www.stichtinghersenschudding.nl. Deze website biedt       
kennis en informatie op één plek aan, zodat mensen vanuit dit online platform hun              
weg verder kunnen vinden naar o.a.:  

● Wetenschappelijke en medische kennis/informatie 
● Lotgenotencontact, ervaringen en tips 
● Nieuws 

 
Daarnaast is Stichting Hersenschudding aanwezig op congressen en beurzen,         
enerzijds om informatie en kennis te vergaren en anderzijds om kennis en informatie             
te verspreiden.  
 
Ook bouwt de stichting aan een netwerk van ervaringsdeskundigen, mantelzorgers,          
professionals en onderzoekers.  
  
Via social media wordt de informatie kenbaar gemaakt en verspreid, zoals via            
Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, Reddit en Linkedin. 
 
4. Het werven van middelen 
Stichting Hersenschudding werft financiering middels: 

● Sponsoring 
● Donaties (giften) 
● Subsidieregelingen en andere fondsen 
● Persoonlijke initiatieven van mensen die de stichting een warm hart toedragen 
● Ook behoren legaten tot de mogelijkheid. 

5. Het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding ervan 

Datum: 07-08-19 | Leiden 

Stichting Hersenschudding heeft tijdens de bestuursvergadering op 7 augustus 2019          
de administratieve verplichtingen besproken.  

1. Beleidsbepalers hebben €0 aan onkostenvergoeding en vacatiegelden ontvangen         
vanaf rekeningnummer NL94 INGB 0007 5810 12, t.n.v. Stichting Hersenschudding.  
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2. Financieel overzicht gemaakte kosten Stichting Hersenschudding tot 02-10-19 
 

Kostenposten Bedrag 

Totaal zakelijke betalingsverkeer 
€148 

SSL Beveiligingscertificaat (Mollie) 
€109 

Domein & website hosting (Restruct) 
€225 

Totaal 
€482 

 

3. Aard & Omvang van de inkomsten en vermogen Stichting Hersenschudding tot            
02-10-19: 

Aard inkomsten Omvang 
(EUR) 

Donaties 
€1.470 

 

6. Zakelijke gegevens 

Naam: Stichting Hersenschudding 
RSIN/Fiscaal nummer: 856800806 
KVK-nummer: 67030653 
Contactgegevens:  
Stichting Hersenschudding 
Croesestraat 12  
3522 AE Utrecht 
 

● www.stichtinghersenschudding.nl 
● info@stichtinghersenschudding.nl  
● www.facebook.com/stichtinghersenschudding 
● www.twitter.com/commotiocerebri 
● www.linkedin.com/stichtinghersenschudding 
● www.instagram.com/stichtinghersenschudding 
● www.reddit.com/stichtinghersenschudding  
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7. Bestuur van de stichting 

Het bestuur bestaat uit drie personen:  

1. J. Roeland (voorzitter)  
2.  J.E. Spook (penningmeester) 
3.  E. van Willigenburg (secretaris)   

De bestuurders ontvangen geen beloning van werkzaamheden. Alle bestuurders 
kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt 
in de uitoefening van hun functie. Het bestuur kan aan een of meerdere bestuurders 
vacatiegelden toekennen als beloning, mits niet bovenmatig en mits de hoogte van 
deze vacatiegelden leidt binnen de normen die de belastingdienst hanteert voor het 
verkrijgen van de ANBI status.  
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