BELEIDSPLAN STICHTING DREAMS 2018/2019
1. INLEIDING
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting DreaMS het actuele beleid vast. Dit
beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 mei 2018.
2. STRATEGIE
2.1 Kernprincipes
A. Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 lid 1 van de statuten en luidt als
volgt
De stichting heeft ten doel:
- het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van;
- het beheren van gelden ten behoeve van;
- het toewijzen van gelden ten behoeve van;
- het financieren van,
(wetenschappelijk) onderzoek in binnen-en buitenland naar de ziekte (en het ontstaan en
verloop van) multiple sclerose (MS) bij kinderen in de leeftijd van nul (0) tot en met achttien
(18) jaar, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
B. Winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk hetgeen blijkt uit artikel 2 lid 2 van de statuten en
feitelijke werkzaamheden. De met de activiteiten behaalde opbrengsten komen ten goede aan
de statutaire doelstelling.
C. Bestemming liquidatiesaldo
Zoals blijkt uit artikel 13 lid 2 van de statuten zal een batig liquidatie saldo worden besteed
ten behoeve van de stichting: Stichting MS Research, gevestigd te 2253 JJ Voorschoten,
Leidseweg 557-1 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41201360.
2.2. Missie
De stichting DreaMS stimuleert mensen en bedrijven om, door middel van acties, werving
van sponsoren en organiseren van activiteiten, een financiële bijdrage te leveren aan de
doelstelling van de stichting.
.

3. BELEIDSINVULLING
In 2018 zal een aantal leden van het bestuur deelnemen aan de scancoverytrail
(https://www.scanct.nl). In de periode tot aan de scancoverytrial organiseert het bestuur,
alsmede een team daarom heen, allerlei acties en activiteiten en werven zij sponsoren om
zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting.
Door bovengenoemde acties draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals
vermeld in artikel 2.1
3.1 Werving en beheer van gelden
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van:
a. giften en donaties (ook lijfrenteschenkingen behoren tot de mogelijkheden);
b. subsidies en sponsorbijdragen;
c. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
d. de opbrengst van de challenges en andere activiteiten, als hiervoor onder artikel 3.
vermeld;
e. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.
Ten behoeve van de scancoverytrial, alsmede andere acties, zullen sponsorovereenkomsten
gesloten worden. Tevens zal promotiemateriaal gemaakt worden ten behoeve van de
scancoverytrial en andere acties.
Het beheer van de verkregen inkomsten vindt als volgt plaats. De stichting heeft een
bankrekening. Daarop wordt het geld gestort. Contant geld verkregen uit acties wordt op de
bankrekening gestort. De Administratie wordt uitgevoerd door de penningmeester en
gecontroleerd door het bestuur.
3.2 Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit
van de stichting en noodzakelijk is om acties en activiteiten te ontwikkelen en te financieren
ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
3.3 Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan PROUD kids. Dit
is een onderzoek van de Erasmus universiteit in Rotterdam waarin wordt gezocht naar
(klinische en biologische) factoren die het beloop na een eerste aanval van demyelinisatie van
het centrale zenuwstelsel kunnen voorspellen. Met een dergelijke aanval bedoelen we autoimmuun ontstekingen in het centrale zenuwstelsel die de witte stof aantasten. Voorbeelden
hiervan zijn acute gedissemineerde encephalomyelitis (ADEM), neuritis optica, myelitis
transversa of een clinically isolated syndrome anderszins (met bijv. uitvalsverschijnselen van
de hersenstam).
3.4 Beschikken over het vermogen van de stichting
Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting beschikt het bestuur over het
vermogen van de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over het
vermogen van de stichting als ware het diens eigen vermogen.
4. OVERIG
4.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Kosten die bestuurders in de uitoefening
van hun functie ten behoeve van de stichting maakt worden des verzocht door de stichting
vergoed conform artikel 3 lid 3 van de statuten.
4.2 Beschrijving administratieve organisatie
Het bestuur van de stichting bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het
huidige bestuur bestaat uit drie leden en kan worden uitgebreid tot 7 leden.
De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door bovengenoemde personen.
4.3 Publicatie
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van www.stichtingdreams.nl

