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Conclusie jaarverslag
Ondank verschillende inspanningen is het niet gelukt om organisaties die 
passen binnen de doelstellingen en meer in de directe omgeving te vin-
den. Het jaar eindigt dan ook met een groter positief saldo dan voorzien.

Bestuurswisseling
Nu moeder overleden is, is Joris bereid om het bestuur te versterken. In 
een komende vergadering zullen we bespreken hoe we verder gaan.

Voornemen
De stichting neemt zich voor om de doelen uit te breiden naar organisaties
die zich op het gebied van gezondheidszorg en daarin vooral de zelfred-
zaamheid van patiënten vergroten.

Met elkaar zullen we moeten bekijken of we dit een goede ontwikkeling 
vinden en welke andere organisaties dan in aanmerking komen. Het doel 
beter zelfstandig in de samenleving kunnen deelnemen blijft het leidende 
thema

Reuma Nederland
Een van de voorbeelden is Reuma Nederland. Deze organisatie legt zich 
toe op 

ReumaNederland (https://reumanederland.nl/) wil dit bereiken door:
• Wetenschappelijk onderzoek
• Betrouwbare medische informatie
• Informatie die helpt in het dagelijks leven
• Opkomen voor de belangen van 2 miljoen mensen met reuma
• Vertegenwoordiging van lokale reumapatientenverenigingen
• Publiekscampagnes
• Ervaringen uitwisselen

Dit past binnen de doelstelling:  het bevorderen van de ontplooiing van 
mensen die daardoor beter in staat zijn zelfstandig aan de samenleving 
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deel te nemen. Maar het  een verbreding van de uitwerking die in beleids-
plan staat. Daar ligt het accent op educatie, maar hier wordt het verbreed 
naar gezondheidszorg.

Overigens heeft Reuma Nederland een eigen vermogen van 15 miljoen. 
Ook hun inkomstenkant is 15 miljoen per jaar, waarvan 18% naar de or-
ganisatie gaat er de rest zijn de doelbestedingen.

Mijn beeld is dat het een grote organisatie is, die goed bestuurd wordt en 
activiteiten onderneemnt die bij SORF passen.

Hartstichting
Een vergelijkbare organisatie. Richt zich op preventie, noodhulp (AED’s 
ophangen) en wetenschappelijk onderzoek.

IMCV Weekendschool
https://www.imcweekendschool.nl/

Bestaande relaties
De goede doelen uit 2020 blijven voor dezelfde bedragen steun krijgen, 
maar we voegen er organisatie op het gebied van oa gezondheidszorg aan
toe.
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St. Vrouwen voor vrouwen 0
St. Foodwach 0
St. Rondom Baba 0
Mercy Ships Holland 10.000
Wilde ganzen 0
Zaadgoed 5.000
St. Mamacash 5.000
St. Lilianefonds 5.000
Edukans 5.000
St. Vluchtelingen – UAF 5.000
St. Zorgeloos kind 1.000
Opera2day 1.000
Paardrijden voor gehandicapten 1.000
XTRA participatiekeuken 2.000


