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Doelstelling Stichting
De Stichting Breast Care Foundation (de ‘Stichting’) heeft als voornaamste doel
fondsen te werven voor de patiënten van Breast Care Nederland (‘BCN’), en voor
andere instellingen waar activiteiten worden verricht die vergelijkbaar zijn aan die
van BCN, dat wil zeggen voor patiënten met borstkanker of overige
borstaandoeningen. BCN is een volledig geïntegreerd expertisecentrum voor
diagnostiek,
behandeling
en
nazorg
van
borstkanker
en
overige
borstaandoeningen. Daarnaast richt BCN zich op voorlichting en preventie, maar
ook op re-integratie van de patiënt na de behandeling. Door efficiënte zorg met
een hoog volume zal de kwaliteit van de zorg verbeteren, en zullen de kosten van
de zorg omlaag gaan.
De realisatie van BCN is in volle gang. De verwachting is dat BCN haar deuren zal
openen in 2016.
De Stichting zoekt fondsen bij particulieren en bedrijven op de volgende gebieden:
1.

2.

3.

het realiseren van dienstbare voorzieningen en infrastructuur ten behoeve van
de patiëntenzorg van BCN (en andere instellingen die vergelijkbare activiteiten
verrichten), en het ondersteunen van initiatieven en activiteiten voor het welzijn
van de patiënten, voor zover die werkzaamheden niet onder de verzekerde
zorg vallen, alles in de ruimste zin van het woord;
het bijeenbrengen en besteden van middelen ten behoeve van het verlenen
van steun aan wetenschappelijk onderzoek door of namens (medisch
specialistische medewerkers van) BCN of een andere instelling waar
wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan, indien dergelijk onderzoek
verband houdt met borstkanker of overige borstaandoeningen; en
het ter verwezenlijking van de doelstelling onderhouden van contacten met
andere fondsenwervende instellingen met aan de Stichting soortgelijke of
aanverwante doelstellingen.

Dit beleid is zowel gericht op de periode tot de opening van BCN, als ook op de
periode daarna. Na de opening zal de focus meer komen te liggen op meer
structurelere vormen van steun van particulieren, bedrijven en andere donateurs,
gericht op de speciale voorzieningen in BCN, waaronder het zorghotel en de
mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek.
De Stichting draagt zorg voor een goed beheer van de geworven gelden en laat
zich op het gebied van onderzoek adviseren door een wetenschappelijke
adviesraad.
De Stichting heeft geen winstoogmerk.
Belanghebbenden van de Stichting

De Stichting kent twee categorieën van grote belanghebbenden: 1. De patiënten
van BCN en andere vergelijkbare instellingen, 2. de donateurs.
1. De patiënten van BCN en vergelijkbare instellingen
Met regelmaat is er overleg tussen het Stichtingsbestuur en de
verantwoordelijken van BCN. Indien nodig of gewenst zal een afvaardiging
van het bestuur van BCN als adviseur bij de bestuursvergaderingen aanwezig
zijn. Indien structureel gelden beschikbaar worden gesteld voor patiënten van
een andere instelling die vergelijkbare activiteiten verricht als die van BCN,
dan zal ook met die instelling een overlegstructuur worden overeengekomen.
Indien en voorzover een patiëntenraad wordt ingesteld bij BCN, zal het
Stichtingsbestuur het hiervoor genoemde overleg ook met deze raad voeren.
2. De donateurs
De Stichting initieert en onderhoudt de contacten met donateurs. Dit kunnen
particuliere donateurs zijn, maar ook fondsen, instellingen en grote of kleine
bedrijven. Met de donateurs wordt met grote regelmaat gecommuniceerd
via nieuwsbrieven, de website van de Stichting, facebook, etc. Grote
donateurs worden, naar wens, op de hoogte gehouden van de voortgang
van de besteding van hun donaties.
In 2014 is door BCN al een start gemaakt met het onderhouden van contacten met
betrokkenen bij de oprichting van BCN, onder andere door middel van
nieuwsbrieven, maar ook door middel van bijeenkomsten waarbij een update van
de stand van zaken ten aanzien van de oprichting van BCN is gegeven. De
verwachting is dat een deel van de betrokkenen ook donateur van de Stichting zal
worden. De Stichting zal deze contacten overnemen van BCN, en zal die contacten
verder onderhouden. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrieven en bijeenkomsten
een terugkerend karakter krijgen. Daarnaast zullen bijeenkomsten worden
georganiseerd die met name gericht zullen zijn op het aanbrengen van nieuwe
donaties voor de Stichting. Het beleid voor de komende jaren zal er op gericht zijn
verdere activiteiten te ontwikkelen voor de fondsenwerving.
Bestedingen aan de doelstelling
Er zijn nog geen donaties ontvangen in 2014 en er hebben derhalve ook geen
bestedingen plaatsgevonden, maar conform de voorwaarden voor een ANBI
stichting zal minimaal 90% van de ontvangen donaties worden besteed conform de
doelstelling van de Stichting. De kosten van fondsenwerving en de beheerkosten
van de Stichting zullen zo beperkt mogelijk worden gehouden en in ieder geval in
een redelijke verhouding staan tot de bestedingen van de Stichting conform de
doelstelling.
In 2015 en/of 2016 zal een bestedingsprocedure formeel worden vastgelegd.
Vrijwilligersbeleid
De Stichting werkt incidenteel met vrijwilligers. De meerderheid van de vrijwilligers
heeft een relatie met BCN en valt binnen het BCN vrijwilligersbeleid.
Beleggingsbeleid

De Stichting heeft een beleggingsbeleid geformuleerd, waarin is bepaald dat de
Stichting tijdelijk overtollige geldmiddelen uitsluitend mag beleggen in
rentedragende financiële instrumenten bij zeer kredietwaardige tegenpartijen en
niet mag speculeren op koerswinsten (zoals ingeval van beleggingen in aandelen
e.d.).
Bestuur
Het Stichtingsbestuur is belast met de dagelijkse leiding van de Stichting. Het bestuur
bestaat statutair in elk geval uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging of vergoeding. De
bestuursleden hebben zitting in het bestuur voor een periode van maximaal 4 jaar.
Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van
maximaal 4 jaar per keer met een maximale bestuursperiode van 12 jaar.
Het bestuur van de Stichting bestaat bij oprichting van de Stichting uit de volgende
personen:
1. Wim den Hartog (voorzitter)
2. Henk Broeders
3. Karen Verstraete
Verwachte gang van zaken in het komend jaar
Ten aanzien van de bestedingen zal de aandacht in het komend jaar blijven
uitgaan naar de oprichting en realisatie van BCN. Daarbij zal met name worden
gezocht naar een invulling van de paramedische zorg, voor zover deze niet binnen
de verzekerde zorg valt.
Voor deze fondsenwerving richt de Stichting zich actief op het entameren van
‘acties van derden’. Ook eigen acties van de Stichting zullen verder ontwikkeld
worden.

