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Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Be Hope For Demir Ali, samengesteld door het
stichtingsbestuur. Het beleidsplan is heeft betrekking op de periode 16 september 2020 t/m 31
december 2021. Aan de hand van de behaalde resultaten zal het beleidsplan jaarlijks geëvalueerd
worden.
Stichting Be Hope For Demir Ali is opgericht op 16 september 2020 te Amstelveen (Statutaire zetel).
Onze doel is het inzamelen van geldelijke middelen ten behoeve van de behandeling, medicatie,
therapieën en hulpmiddelen voor patiënten die zijn gediagnosticeerd met de spierziekte Spinale
Musculaire Atrofie (SMA) type 1.

Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI-status rekening gehouden. Een
ANBI-status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de
belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.
Dit plan geeft inzicht in:
•

Missie, visie, ambitie en doelstellingen van de stichting

•

Werkzaamheden (projecten) van de stichting

•

Financiën

•

De manier waarop de Stichting geld werft

•

Het beheer van vermogen van de stichting

•

De besteding van het vermogen van de stichting

•

Het functioneren van het bestuur

Het bestuur van Stichting Be Hope For Demir Ali
Mehmet Öztürk, Voorzitter.
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1. Algemene gegevens en bestuur
Algemene gegevens
Statutaire naam
Organisatietype
Opgericht

: Stichting Be Hope For Demir Ali
: Stichting
: 16 september 2020

KvK nummer
Banknummer (IBAN)
Fiscaal nummer (RSIN)

: 80328857
: in behandeling
: 861632977

Post- en bezoekadres
Telefoonnummer

: Chirurgijn 24, 1188 DM Amstelveen
: 020 – 210 12 74

Website

www.behopefordemir-ali.com

E-mail

behopefordemirali@hotmail.com

Werkgebied
Doelgroep(en)

: Wereldwijd
: Patiënten met SMA type 1.

Bestuur
Naam
Geboortedatum en -plaats
Titel
Bevoegdheid

: Öztürk, Mehmet
: 30-10-1975, Amsterdam
: Voorzitter
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie
statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Titel
Bevoegdheid

: Iskender, Ismail
: 31-07-1966, Yomra
: Penningsmeester
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie
statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Titel
Bevoegdheid

: Safranti, Ahmet Özgür
: 23-09-1975, Felahiye
: Secretaris
: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie
statuten)
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2. Missie, visie en ambitie
Maatschappelijk vraagstuk
Patiënten met de spierziekte SMA type 1 hebben helaas een korte levensverwachting. Vaak zijn het
pasgeboren kinderen die gediagnosticeerd worden met deze ziekte. De behandelmethoden die door
de basisverzekeringen gedekt zijn kunnen de gevolgen van de ziekte enkel vertragen.
Er is hoop sinds er steeds meer nieuwe medicaties en behandelmethoden met genezende effecten
worden goedgekeurd, maar ze vallen vooralsnog niet onder de basisverzekering. Patiënten met de
spierziekte SMA voelen zich aan hun lot overgelaten door de hoge kosten van de medicaties.
Welk ondersteuning kunnen we patiënten en diens naasten bieden op het sociaal-emotioneel vlak?
Hoe kunnen we aan meer aandacht generen voor deze spierziekte en draagvlak creëren voor een
opname in de basisdekking? Op welk manier kunnen we financiële middelen inzamelen om de
patiënten met tijdsnood op tijd aan de benodigde medicatie te helpen?
Onze missie
Stichting Be Hope For Demir Ali wil activiteiten organiseren, faciliteren en stimuleren zodat de
oorzaken van de spierziekte SMA gevonden worden, de gevolgen behandelbaar zijn, mensen met
SMA kunnen genezen en uiteindelijk SMA voorkomen kan worden.
Onze visie
De stichting Be Hope For Demir Ali beoogt een SMA-vrije wereld! De naam van onze stichting ontleent
zich aan een kind met de spierziekte SMA type 1. Zijn levensverhaal heeft ons ertoe bewogen om de
stap te zetten tot het oprichten van de stichting Be Hope For Demir Ali.
VN-resolutie, 2002
‘Ieder mens heeft het recht op het genieten van de hoogst haalbare standaard van lichamelijke en
geestelijke gezondheid’.
VN-Kinderrechtenverdrag,
Artikel 6 | Leven en ontwikkeling:
Ieder kind heeft het recht op leven. De overheid waarborgt het recht op leven en ontwikkeling in de
ruimst mogelijke mate.
Artikel 24 | Gezondheid en gezondheidszorg:
Ieder kind heeft recht op de grootst mogelijke mate van gezondheid en op toegang tot
gezondheidszorgvoorzieningen.
Korte termijn ambitie
Het bijdragen aan de financieringsbehoefte voor de behandeling van Demir Ali Bayraktar met de
gentherapie Zolgensma.
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3. Kernwaarden
Betrouwbaar:
Wij richten onze financiële-, beoordelings- en communicatieve processen zorgvuldig in. Wij bewaken
deze processen zelf en evalueren jaarlijks op zoek naar verbeterpunten.
Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de aan ons toevertrouwde donaties.
Integer
Wij gaan integer om met elkaar, onze relaties, donateurs, mensen met SMA, wetenschappers,
zorgprofessionals en andere betrokkenen.
Verbindend
Wij verbinden betrokkenen, nationaal en internationaal, om samen te werken en kennis te delen, om
zo onze kerndoelen te bereiken
Kwaliteit;
De stichting werkt aan de hand van een Planning & control Cyclus. Het bestuur komt minimaal
tweemaal per jaar bijeen:
• In het voorjaar voor het vaststellen van de jaarrekening van de Stichting en het bespreken van
de rapportage over het vermogen;
• In het najaar voor het vaststellen van de begroting van de Stichting, het beoordelen van de
aanvragen en het bespreken van de rapportage over het vermogen.
Indien nodig komt het bestuur vaker bijeen.

4. Kerndoelen
Stichting Be Hope For Demir Ali is er om patiënten die gediagnosticeerd zijn met de spierziekte
Spinale Musculaire Atrofie (hierna: SMA) type 1 te ondersteunen. Het doel van de Stichting is in de
statuten verwoord, in artikel 2.
Fondsenwerving:
In eerste instantie willen we dit doel bereiken door het werven van fondsen ten behoeve van de
behandeling, medicatie en therapieën voor derden met de spierziekte SMA type 1. In het kader van
de vorenstaand zal de stichting in het bijzonder geldelijke middelen inzamelen voor de
behandeling van het met SMA type 1 gediagnosticeerde kind Demir Ali Bayraktar.
Medische Zorg
Wij stimuleren kwalitatieve en toegankelijke medische zorg voor alle mensen met SMA, met als doel
het verbeteren van hun kwaliteit.
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Voorlichting & Medisch onderzoek:
De stichting heeft ten doel om de maatschappelijke bewustwording van de spierziekte SMA te
bevorderen. Wij delen kennis over de wetenschappelijke, medische en maatschappelijke aspecten
van het spierziekte SMA met een breed publiek. Hiermee willen we begrip creëren voor een leven
met het SMA.
Wij stimuleren en faciliteren wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor
het ziekte SMA.

5. Activiteiten
Fondsenwerving:
De stichting wil financiële middelen inzamelen door: sponsoring, donaties, inkomsten uit
evenementen, legaten en andere verkrijgingen. Hiervoor willen we ook werken aan onze
naamsbekendheid middels social media advertenties.
Het inzamelen van geld gebeurt middels het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit
kan bijvoorbeeld door het inzetten van online marketingcampagnes via onze website en social media
accounts. In het jaar 2020 is een online crowdfunding campagne gelanceerd via het Gofundme
platform specifiek voor Demir Ali Bayraktar.
Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.
•

Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de
ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel
ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven
evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens
doelstellingen. Het gaat om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en
evenwaardige tegenprestatie, tweerichtingsverkeer. De lopende sponsoringsactiviteiten
bestaan uit volgende acties:
- Aanbod van het ‘Demir Ali’ frisdrank door horecagelegenheden waarvan de inkomsten
geheel aan de stichting toekomen.
- Bedrijven die een dagomzet afstaan aan de stichting

•

Donateurschap: Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel! Wij verbinden ons met
kleine en grotere gevers, periodieke schenkers, machtiging gevers, erflaters en stichtingen en
bedrijven.
- In dit kader hebben we een crowdfunding campagne opgezet op het Gofundme platform.
Donateurs kunnen heel simpel doneren op de campagne pagina. De campagne wordt op
social media gedeeld door volgers voor een breder bereik.
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-

•

Via onze website is het mogelijk om op verschillende manieren te doneren aan onze
stichting. Ook donaties in natura is mogelijk, de stichting kan op zijn beurt de middelen
doorverkopen om inkomsten te genereren.

Evenementen: Een ander manier voor het inzamelen van financiële middelen is het
organiseren van evenementen door het stichtingsbestuur of door derden. Dit kan door
persoonlijke initiatieven van mensen (vrijwilligers) of organisaties. Te denken valt aan het
organiseren van braderieën, concerten etc. Lopende activiteiten:
- Er worden door vrijwilligers muzikale voorstellingen gehouden waarvan de inkomsten ten
geheel aan de stichting toekomen.

Alle inkomsten zullen geheel ten goede komen aan de doelstelling van de organisatie. De stichting
heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.
Medische Zorg
Wij zetten ons in om de beschikbaarheid van zorg en de toegankelijkheid van medicatie voor mensen
met SMA te verbeteren. Met het oog op de voorgaande willen we het vermogen van de stichting deels
aanwenden voor de medicatie, behandeling en therapieën van het kind Demir Ali Bayraktar
financieren. Demir Ali is gediagnosticeerd met de spierziekte SMA type 1 en dient behandeld te
worden met Zolgensma. De totale kosten van een behandeling bedraagt circa € 2,1 miljoen euro’s en
kan niet bekostigd worden vanuit de basisverzekering.
Voorlichting & Medisch onderzoek:
Via de online communicatiekanalen delen we media over het dagelijks leven van een SMA-patiënt
waarbij we inspelen op actualiteiten. Wij bevorderen het delen van kennis en ervaring via onze online
accounts om samenwerking te stimuleren en uiteindelijke de kwaliteit van leven van mensen met SMA
te verbeteren. Dit doen we door actief te aanwezig te zijn op Facebook, Twitter en Instagram.
Op middellange termijn zullen we een fonds beschikbaar stellen ter onderzoek naar de Spierziekte
SMA.

6. Doelgroep en betrokkenheid doelgroep
Beschrijving doelgroep
Alle patiënten met die gediagnosticeerd zijn met de spierziekte SMA. De leeftijd en achtergrond zijn
divers, hier maken wij geen onderscheid in.
Betrokkenheid doelgroep
Patiënten kunnen een aanvraag indienen bij het bestuur voor ondersteuning. Het bestuur neemt het
uiteindelijke besluit over de mate en hoedanigheid van het te verlenen hulp. Wij betrekken de
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doelgroep door ze – met toestemming- te portretteren via onze (online) communicatiekanalen. We
maken ze hiermee zichtbaar, tastbaar én bereikbaar voor breder publiek. Hiermee creëren we de
bewustwording, zodat ze niet vergeten mogen worden. Dat ze ook recht hebben op het leven, een
gezond leven met uitzicht op toekomst.

7. Vrijwilligers
Stichting Be Hope For Demir Ali heeft geen personeel in dienst. Vrijwilligers kunnen zich inzetten voor
de doelen van de stichting. De taken die vrijwilligers kunnen uitvoeren:
• Ondersteuning bieden en het faciliteren van crowdfunding, braderieën, benefietvoorstellingen
etc.
• Ondersteuning bieden bij het beheren van de website en de social media accounts
• Social-media campagnes proactief delen met vrienden en kennissen op social media
• Werven van sponsors en donateurs.
• Alle overige activiteiten die de doelen van de stichting zullen dienen mits met instemming van
het bestuur
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8. Financiële prognose 16-09-2020 – t/m 31-12-2021
Om de doelen te realiseren is vermogen nodig. Er wordt uitgegaan van baten en lasten, om de
prognose inzichtelijk te maken. Onderstaand een overzicht:
Prognose over 2020
Verwachte inkomsten - Baten *
Donaties, fondsen en sponsors
Resultaat
Verwachte uitgaven - Lasten
Kosten personeel / logistieke planning
Marketingkosten
Algemene kosten
Kantoorkosten
Notariskosten
Wervingskosten
Totaal lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Financiële baten en lasten >
Exploitatieresultaat

2020

€ 2.350.000,--------------€ 2.350.000,-

€
0,€
12.500,€
3.500,€
1.500,€
1.250,€
3.500,--------------€
22.250,€ 2.327.750,--------------€ 2.327.750,-

De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten.
Jaarrekening, balans en jaarverslag
Jaarrekening, balans en jaarverslag is uiterlijk per 1 juli 2021 beschikbaar, aangezien we zijn gestart
2020 met het werven van inkomen.
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9. Aanvraag ANBI status Stichting Be Hope For Demir Ali
Stichting Be Hope For Demir Ali heeft een ANBI-status aangevraagd. Dat houdt in dat na een
goedkeuring een Stichting bij de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende
Instelling. Meer info over kunt u lezen via:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_r
egelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogend
e_instellingen.
Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI)op het gebied
van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten-en vennootschapsbelasting)
van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen
gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de
Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek
krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht
van instellingen die als ANBI erkend zijn, vindt u op de website van de Belastingdienst.
Als Stichting Be Hope For Demir Ali door de Belastingdienst aangewezen wordt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI), dan kan gebruik gemaakt worden van de fiscale voordelen, zoals:

•
•
•
•
•
•

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die
de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger
geen schenkbelasting te betalen.
Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift
aan een ANBI.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenof vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en
de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
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10. Het beheer en de besteding van het vermogen
Administratieplicht:
Stichting Be Hope For Demir Ali moet verplicht een sluitend administratie voeren. Uit deze
administratie moet blijken:
• Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald,
welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling.
Dat geldt ook voor alle andere kosten: wat de aard en omvang van de inkomsten en het
vermogen van de instelling is.
• Hoe de ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de
doelstelling van de Stichting.
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december van het
jaar daaraanvolgend) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de
jaarstukken opgesteld bestaande uit: de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een
staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. Het bestuur beoordeelt en
controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de
penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.
Vermogen
Het bestuur van de Stichting beheert een vermogen van ca. € 550.000, bestaande uit geldelijke
middelen (peildatum september 2020). Het overgrote deel van het vermogen is afkomstig van het
Gofundme platform, bestemd voor het SMA-patiënt Demir Ali.
Per september 2020 zijn er vooralsnog geen bestedingen gedaan.
Vermogensbeheer
De leden van het bestuur mogen niet over het vermogen beschikken alsof het hun eigen vermogen
betreft. Zij mogen alleen beschikken over het vermogen in het kader van de doelstelling van de
Stichting.
Het bestuur stelt beleid op over het beheer van het vermogen met o.a. de volgende onderwerpen:
• Duurzaamheid bij het beheer van het vermogen;
• Balans en samenhang tussen bestedingen en opbrengsten;
• Vermogensbeheer.
Kostenstructuur
De kostenstructuur van de Stichting bestaat uit:
• Administratieve kosten (administratie, Kamer van koophandel, accountantskosten);
•

Marketingskosten;

•

onkostenvergoeding bestuurders

Liquidatiebepaling
Indien de stichting wordt ontbonden zal het batig saldo van de vermogen besteed worden ten
behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling als van de stichting Be Hope For Demir Ali.
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11. Communicatie
Ieder jaar zal Stichting Be Hope For Demir Ali haar doelgroep op de hoogte houden van de
ondernomen activiteiten/projecten via:
•
•
•

Periodiek:
Jaarlijks:
Jaarlijks:

Nieuwsbrieven
Een financieel jaarverslag
Een kort inhoudelijk jaarverslag

Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer. Deze
prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers. Het inhoudelijk jaarverslag en de nieuwsbrief vertellen
kort en bondig over de activiteiten die zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn
verlopen.
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BIJLAGE 1
Statuten

1

oprichting
Stichting Be Hope For Demir Ali

Vandaag, zestien september tweeduizend twintig, verschenen voor mij, Mr. Anna
Margaretha Wijnanda Hazewindus, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,
als waarnemer van Mr. Thomas Willem van Grafhorst, notaris in Haarlem:
oprichters
1.

de heer Mehmet Öztürk, geboren in Amsterdam op dertig oktober negentienhonderd vijf en zeventig, houder van een rijbewijs met nummer 4602485215,
afgegeven door de gemeente Amstelveen op drie en twintig juni tweeduizend
veertien, ongehuwd en geen geregistreerd partner, wonende Chirurgijn 24,
1188 DM in Amstelveen;

2.

de heer Ismail Iskender, geboren in Yomra (Turkije) op een en dertig juli negentienhonderd zes en zestig, houder van een paspoort met nummer
NU0RLRP34, afgegeven door de gemeente Amsterdam op vijf en twintig april
tweeduizend zeventien, gehuwd, wonende Baas Gansendonckstraat 8 C,
1061 DA in Amsterdam; en

3.

de heer Ahmet Özgür Safrantı, geboren in Felahiye (Turkije) op drie en twintig
september negentienhonderd vijf en zeventig, houder van een rijbewijs met
nummer 5662050423, afgegeven door de gemeente Amsterdam op dertig juli
tweeduizend achttien, gehuwd, wonende Sonja Heniepad 11, 1034 WC in Amsterdam.

oprichting
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en
daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
naam, zetel en duur
1.1.

De stichting draagt de naam: Stichting Be Hope For Demir Ali.

1.2.

De stichting is gevestigd te Amstelveen.

1.3.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

doel

2020.001868.01/AH

*2020.001868.01*
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