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I. Doelstelling CBSIKZ 

De stichting kent een tweeledige doelstelling: 

  het ondersteunen en bevorderen van bij voorkeur regionale en nationale projecten 

gericht op kinderen van nul tot zeven jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of 

bedreigd; 

    het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke kind van 

nul tot achttien jaar. 

 

II. Bestuur 

1. Dr F. Brus, kinderarts– voorzitter  

2. W. Hoksbergen, accountant—vice-voorzitter 

3. Mr. A. Bisseling, toegevoegd notaris  - secretaris 

4. J.W. Brethouwer, arts M&G – penningmeester 

5. W. Brussel, kinderarts-kinderneuroloog  

6. Mevr. G. Buitendijk, jeugdarts  

7. Mevr. M.C.W. Dirksen, GZ-psycholoog  

8. Dr N. Geerdink, kinderarts-kinderneuroloog  

Secretariaat 

 Mevr. I. Slob 

 

III. Activiteiten 

1. Er is afgelopen jaar meerdere malen aandacht besteed aan het beperkte aantal 

aanvragen. Naar aanleiding daarvan zijn diverse acties ondernomen: 

 a. inschrijving register Kennisbank Filantropie; 

b. overleg over aanpassing doelomschrijving, met name de leeftijdsgrens bij 

project-aanvragen. In 2018 zal hierover een besluit worden genomen; 

c. een inspirerend gesprek met een andere ANBI; 

d. publicatie in een nieuwsbrief. 

2. De beleggingscommissie heeft een aantal keren vergaderd. Het beleggingsstatuut is 

aangepast. In overleg met de bank is de aandelenportefeuille enigszins aangepast. 

3. De website is vernieuwd.  



4. Het rooster van afreden is bijgewerkt. De heer Brussel heeft zich weer beschikbaar 

gesteld voor een nieuwe bestuursperiode van 3 jaar. 

5. Er is een nieuwe accountant aangesteld. 

 

IV. Bestuursvergaderingen 

 23 maart 2017 

 29 juni 2017 

 12 oktober 2017 

 7 december 2017 

 

V. Behandelde aanvragen 

In 2017 zijn er in totaal 16 subsidieaanvragen behandeld. Er werden 5 subsidieaanvragen 

gehonoreerd en 2 aanvragen zijn aangehouden, omdat niet voldoende gegevens waren 

aangeleverd. 

Het bestuur besloot in de decembervergadering een éénmalige donatie te verstrekken aan 

de Speelstoet (voor het Sinterklaasfeest). 

 

VI. In 2017 toegekende subsidies 

1. 564: Spelenderwijs Spiegelen, Vereniging Bartimeus Sonneheerdt (project); 

2. 565: Onderzoek naar PCF MbP, NSCK (medisch-wetenschappelijk); 

3. 566: Late onset sepsis, VU Medisch Centrum Amsterdam (medisch-

wetenschappelijk); 

4. 570: Bijscholing zorgprofessionals over broers en zussen = BRUSSEN & Verspreiden 

gratis doeboeken aan brussen, Stichting Kind en Ziekenhuis (project); 

5. 575: Smartphone gebruik en slaap adolescenten, University of Utrecht, Social Science 

Departement, Research group: Youth in Changing Cultural Context (YCCC) (medisch-

wetenschappelijk). 

 


