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I. Doelstelling CBSIKZ 

De stichting kent sinds de fusie 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. 

Het bestuur heeft besloten de doelstellingen als volgt te wijzigen: 

• het ondersteunen van (preventieve) projecten gericht op kinderen van nul tot achttien 

jaar die in hun ontwikkeling zijn verstoord of bedreigd; 

• het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het zieke of 

bedreigde kind van nul tot achttien jaar. 

Deze wijziging is doorgevoerd bij akte van statutenwijziging, op 28 december 2018 verleden. 

 

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. Het bestuur heeft meerdere malen vergaderd over de wijziging van haar 

doelstellingen. Dit heeft geleid tot een statutenwijziging, waarbij tevens het aantal 

bestuursleden (8) is gewijzigd en de statuten weer ANBI-proef zijn gemaakt. 



2. De criteria voor het toekennen van subsidie zijn besproken. De criteria zullen 

(waarschijnlijk) in 2019 gewijzigd worden. 

3. De beleggingscommissie is meerdere keren bij elkaar geweest en heeft een aantal 

besprekingen met de bank gehad. Het beleggingsstatuut is ongewijzigd gebleven. 

4. In het kader van de AVG zijn afspraken gemaakt over het bewaren van aanvragen. 

 

IV. Bestuursvergaderingen 

• 1 maart 2018 

• 7 juni 2018 

• 20 september 2018 

• 13 december 2018 

 

V. Behandelde aanvragen 

In 2018 zijn er in totaal 17 subsidieaanvragen behandeld. Er werden 6 subsidieaanvragen 

gehonoreerd. 

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

Walhallab en een mini-auto te doneren aan Stichting Vriendenfonds Rijnstate. 

 

VI. In 2018 toegekende subsidies 

1. 583: Ontwikkeling applicatie Spreektvoorzich Portaal en Spel, Stichting Behandeling 

Selectief Mutisme, project; 

2. 584: in vitro Basofiele Activatie Test, Klinisch Chemisch en Hematologisch 

Laboratorium Ziekenhuis Rijnstate, medisch-wetenschappelijk; 

3. 586: aandachtsproblemen van ernstig prematuur geboren kinderen op 13-jarige 

leeftijd, Amsterdam UMC, Emma Kinderziekenhuis, medisch-wetenschappelijk; 

4. 591: stollingstesten, Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, medisch-

wetenschappelijk; 

5. 592: theatervoorstellingen in ziekenhuizen, Stichting Gilat, project; 

6. 593: Tekenen voor Kinderen in ziekenhuizen, AZC’s en medische dagcentra, Stichting 

Tekenen voor Kinderen, project. 

 

 


