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Samenstelling bestuur:

De samenstelling van het bestuur op het moment van
oprichting (15-10-2021) was als volgt:
J.M. Lemmens (algemeen bestuurslid)
T.A.W. Dols (voorzitter)
A.C.M. Raaijmaakers (secretaris en penningmeester)

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het dienen van het algemeen belang met betrekking tot de maatschappij, cultuur,
levensbeschouwing, wetenschap, gezondheidszorg, milieu of andere algemeen nut
beogende doelen, en in het bijzonder:
b. het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, meer in het bijzonder het
waarborgen van de continuïteit van ontwikkeling van medicijnen die een essentiële bijdrage
leveren aan mogelijke medicinale producten voor behandeling van ziektes waarvoor
medicatie beperkt beschikbaar is, waaronder begrepen oncologie en auto-immuunziektes,
alles in de ruimste zin van het woord;
c. het helpen en bijstaan op die gebieden in de zorg waar acute noodzakelijke vraag is, mede in
bijzondere omstandigheden;
d. de bescherming van natuur en milieu ter bevordering van een gezond leefmilieu voor de
huidige generatie en de toekomstige generaties, meer in het bijzonder het stimuleren en
faciliteren van het planten van bomen waardoor de CO2-uitstoot wordt geneutraliseerd, alles
in de ruimste zin van het woord
e. het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek om op termijn tot de ontwikkeling te
komen van een schoner milieu en schone energie, alles in de ruimste zin van het woord; en
f. alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het bepaalde
onder a tot en met e.
Beleidsplan
De te verwachten donaties in 2021, 2022 en 2023 zullen ieder jaar circa € 225.000,-- bedragen. De
middelen zullen op een spaarrekening worden aangehouden tot het moment dat het bestuur heeft
beslist aan welke doelen de middelen besteed worden. Het vermogen staat geheel ten dienste van het
verwezenlijken van de goede doelen. Het is niet de intentie om vermogen op te potten.
Mogelijk dat de komende jaren naar deze liquiditeiten een jaarlijkse uitkering van dividend op
verkregen aandelen wordt ontvangen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de winstgevendheid en
cashflow van de onderneming waarin de aandelen worden gehouden.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door het bestuur, waarbij de voorzitter en secretaris voor
de coördinatie zorgen van de voorstellen. Grotere bestedingen worden ten alle tijden door het
bestuur eerst goedgekeurd en vastgelegd.
Beloningsbeleid
Het bestuur is onbezoldigd.
Planning uitgaven
Als bestuur zullen we een kritische in- en opstelling inzake de aanvragen voor het doneren aan
instellingen hanteren. De geraamde inkomsten zullen circa € 225.000,-- per jaar bedragen. In 2021
bedragen de geraamde uitgaven €142.000. De geraamde uitgaven nemen de komende jaren in
omvang toe. Een gedeelte zal worden uitgegeven aan algemene projecten en een gedeelte aan
onderzoeksprojecten. Tevens is in de begroting een post opgenomen voor overige kleine kosten.

