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I. Doelstelling CBSIKZ
De stichting kent heeft als doelstelling:
• 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.

II. Bestuur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dr F. Brus, kinderarts
voorzitter
W. Hoksbergen, accountant
vice-voorzitter
Mr. A. Bisseling, notaris
secretaris
J.W. Brethouwer, arts M&G
penningmeester
Mevr. M.C.W. Dirksen, GZ-psycholoog
Dr N. Geerdink, kinderarts / kinderneuroloog
Mevr. M. van der Laan-Coenen, arts M&G / jeugdarts

Secretariaat
•

Mevr. I. Slob

III. Activiteiten
1.

Gezien de beperkende maatregelen i.v.m. de huidige coronapandemie hebben de
vier bestuursvergaderingen digitaal plaatsgevonden.

2.

De bestuurstermijnen van de heren F. Brus (voorzitter), N. Geerdink (lid) en J.W.
Brethouwer (penningmeester) en mevrouw M. Dirksen (lid), zijn met wederzijdse
instemming verlengd met een volgende bestuursperiode van drie jaar.

3.

De beleggingscommissie is meerdere keren bij elkaar geweest en heeft een aantal
besprekingen met de bank gehad.

IV. Bestuursvergaderingen
•

02 april 202

•
•
•

16 juni 2020
17 september 2020
19 november 2020

V. Behandelde aanvragen
In 2020 zijn er in totaal 26 subsidieaanvragen behandeld, waarvan 10 wetenschappelijk en
16 projectmatig. Er werden 10 subsidieaanvragen gehonoreerd.
N.a.v. de gevolgen van de lockdownmaatregelen t.g.v. de coronapandemie heeft het bestuur
aan het begin van dit jaar besloten een eenmalige donatie uit te keren ter ondersteuning van
het Crisisfonds voor Kwetsbare Kinderen Thuis.
Het bestuur besloot in de decembervergadering een éénmalige donatie te verstrekken aan
de Stichting Leergeld te Arnhem.

VI. In 2020 toegekende subsidies
Crisisfonds voor Kwetsbare
Kinderen Thuis, Arnhem
1
2

614
616

Stg Klein Mariendaal
Stg. Hand in Hand

3

619

Radboud UMC ism
Klimmendaal

4

620

D-support

5

621

stg. Vrienden van Citykids

6

624

Prinses Maxima Centrum

7

631

Stg. Metakids

8

633

Emma Kinder zkhs

9
10

635
638

Stg. Tekenen voor kinderen
Stg. Fier
Stg. Leergeld, Arnhem

Aandacht voor de
thuissituatie van kwetsbare
kinderen in lockdown
Kunst met mekaar
Samen sterker. Ouder-kand
massage
logopedische behandeling /
ouders van kinderen met
NMA
Ondersteuning diabetes
kinderen
ontwikkelingsgericht
materiaal voor kinderen
met een beperking
geïndividualiseerde
chemotherapie kinderen
sporttherapie op maat
gehandicapte kinderen
Covid-cars chronische
morbiditeit
Inzet / materiaal tekenaars
veilige veste aan de IJssel
Eenmalige donatie
(Kerstactie)

Op initiatief bestuur
i.v.m.
coronamaatregelen

Project
Project
Med.wetensch.

Project
Project

Med.wetensch.
Med.wetensch.
Med.wetensch.
Project
Project
Op initiatief bestuur
i.v.m. Kerstactie

