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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. 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  

9. Mevr. M. van der Laan-Coenen, arts M&G / jeugdarts (per 19-12-2019) 

Secretariaat 

• Mevr. I. Slob 

 

III. Activiteiten 

1. In verband met het ziekbed van mevrouw G. Buitendijk heeft mevrouw M. van der 

Laan-Coenen in 2019 tijdelijk deelgenomen aan de vergaderingen. Na het overlijden 

van mevrouw G. Buitendijk is mevrouw M. van der Laan-Coenen tot bestuurslid 

benoemd. 

2. De criteria voor het toekennen van subsidie zijn gewijzigd. 

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

besprekingen met de bank gehad. Het beleggingsstatuut is op een beperkt aantal 

punten gewijzigd. 

4. Per 31 december 2019 is de heer W. Brussel afgetreden als bestuurslid.  



IV. Bestuursvergaderingen 

• 21 maart 2019 

• 13 juni 2019 

• 10 oktober 2019 

• 19 december 2019 

 

V. Behandelde aanvragen 

In 2019 zijn er in totaal 17 subsidieaanvragen behandeld. Er werden 5 subsidieaanvragen 

gehonoreerd. 

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

Stichting Sinterklaaspret. 

 

VI. In 2019 toegekende subsidies 

1. 596: Dravesyndroom, gedragsproblemen, UMCU, medisch-wetenschappelijk; 

2. 601: opgroeien in twee families, Entrea Lindenhout, project; 

3. 603: ik zie, ik zie….de oogaandiening CVI, Stichting Bartimeus, project; 

4. 610: telemedicine, benauwde kinderen, Rijnstate Kinderziekenhuis, medisch-

wetenschappelijk; 

5. 612: ontstekingsreacties, Sophia Kinderziekenhuis, medisch-wetenschappelijk; 

 


