Beleidsplan 2020-2022 Stichting Sjoerd Daniels Foundation
De Sjoerd Daniels Foundation is op 10 augustus 2020 opgericht door Sjoerd Daniels. Sjoerd heeft, na
een gezond en zorgeloos leven, in oktober 2019 de diagnose slokdarmkanker gekregen. Nadat hij in
eerste instantie behandelbaar leek te zijn, bleek hij in januari 2020 toch uitzaaiingen te hebben.
Hierdoor kon de geplande operatie waarbij de slokdarm verwijderd zou worden en vervangen zou
worden door een zogenaamde buismaag, niet meer doorgaan. Sindsdien krijgt hij palliatieve
chemotherapie. Sjoerd heeft, naast dat goed gezorgd wordt voor zijn gezin en familie, de wens een
bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek en technologische innovatie bij het opsporen en
voorkomen van slokdarmkanker. Zowel in zijn sociale als zakelijke netwerk wordt hij gezien als
initiator en verbinder, vaardigheden die hij wil inzetten om zijn missie om ervoor te zorgen dat
andere wordt bespaard, wat hem is overkomen, waar te maken. Dit wil hij doen samen met de
mensen om hem heen, zodat ze naast het realiseren van de doelstellingen van de foundation, samen
herinneringen blijven maken.
Missie:
De Sjoerd Daniels Foundation is een onafhankelijke stichting die wil bijdragen aan wetenschappelijk
onderzoek, in combinatie met technologische innovatie, naar het voorkomen en bestrijden van
slokdarmkanker en daarbij de kwaliteit van leven van patiënten bij behandeling wil verbeteren.
Statutaire doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
• het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek aar de bestrijding, opsporing en
behandeling van (slokdarm)kanker;
• het bevorderen van technologische innovaties bij de bestrijding, opsporing en behandeling
van (slokdarm)kanker;
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van
uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
Door de stichting zal geen winstoogmerk nagestreefd worden. Elk inkomen dient aangewend te
worden om bovenstaande doelstelling na te streven.
Batig liquidatiesaldo bij opheffing van de stichting dient te worden aangewend ten behoeve van een
instelling met gelijksoortige doelstelling (b.v. KWF kankerfonds of Maag Lever Darm stichting).
Strategie:
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het initiëren en organiseren van (eigen)
activiteiten met een sociaal karakter, die met name gericht zijn op fondsen te genereren ten behoeve
van de geselecteerde organisaties, onderzoeken en/of projecten. Enkele voorbeelden:
-

Donateursactie;
Sponsoractie
Gala diner;
Sprekers diner;
Sport uitdagingen;
Online games;
Classic Car Rally;
Merchandising.

Daarnaast tracht de stichting via sponsoren en partners resources, kennis en technologie in te
brengen ten behoeve van de geselecteerde organisaties, onderzoeken en/of projecten.
Beleid & activiteiten:
Het jaar 2020 zal gebruikt worden om een structurele invulling te geven aan het goed functioneren
van de stichting zoals opgenomen in de oprichtingsakte, het vormgeven van de activiteitenkalender,
het opstarten van eigen acties, het werven van donateurs en sponsoren en het selecteren van de
gewenste wetenschappelijke onderzoeken en/of projecten.
De jaren 2021 - 2022 zullen gebruikt worden om meer diepgaand invulling te geven aan een lange
termijn doelstellingen.
Organisatie:
Statutaire naam:
Kamer van Koophandel nummer:
RSIN nummer:
Bankrekening nummer:
ANBI status:
CBF erkenning:

Stichting Sjoerd Daniels Foundation
80014526
861528815
NL29 RABO 0358 3911 56
In aanvraag
In aanvraag

Postadres:

Vinkenbos 45
4851 EP Ulvenhout
foundation@sjoerddaniels.nl
www.sjoerddaniels.nl | www.stopslokdarmkanker.nu

E-mailadres:
Website:
Bestuur:

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Patrick Meeren
Ivo Cloots
Sjoerd Daniels
Bjorn Schuurmans
Mark Wiermans

Voorzitter
Secretaris
Founder & penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door diverse ambassadeurs van de stichting.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de taken die zij op zich nemen. De
penningmeester zal jaarlijks een jaarrekening opmaken. Alle activiteiten worden door het bestuur en
de ambassadeurs vrijwillig uitgevoerd.
Financien:
De stichting is in oprichting en kent derhalve geen vermogen en/of schulden.

Werven van gelden:
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het initiëren en organiseren van (eigen)
activiteiten, die met name gericht zijn op inkomsten te genereren en/of inbrengen van kennis en
technologie ten behoeve van de geselecteerde organisaties, onderzoeken en/of projecten.
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
- Inkomsten uit (eigen) activiteiten;
- Subsidies en donaties;
- Schenkingen;
- Erfstellingen onder beneficiaire aanvaarding;
- Legaten;
- Alle andere verkrijgingen en baten.
De stichting heeft als doel tenminste 100.000 euro bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek
naar de bestrijding, opsporing en behandeling van slokdarmkanker.
Beheer en besteding van vermogen:
De stichting streeft geen winstoogmerk na. Elk inkomen dient aangewend te worden om de
doelstelling van de stichting na te streven. De stichting bouwt een buffer op van maximaal 2.500 euro
om acties te kunnen financieren en/of tegenvallende opbrengsten op te vangen.
De oprichtingsakte beschrijft dat het batig liquidatiesaldo bij opheffing van de stichting dient te
worden aangewend ten behoeve van een instelling met gelijksoortige doelstelling (b.v. KWF
kankerfonds of Maag Lever Darm stichting).

