's -Hertogenbosch, 11 januari 2019

Doelstelling van de instelling en het actuele beleid
De stichting heeft ten doel:
1. Het steunen, begeleiden en het bieden van hulp aan kinderen met kanker en hun familie. Voor,
tijdens en na de ziekte en behandeling
2. Het verbeteren van de positie van kinderen met kanker
3. Het organiseren van activiteiten voor kinderen met kanker en hun familie
4. Het behartigen van de belangen van ouders en kinderen
5. Het bevorderen van kwaliteit van de zorg
6. De kinderafdelingen van oncologische ziekenhuizen of oncologische kinderafdelingen van
ziekenhuizen van een upgrade te voorzien
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van activiteiten,
bijeenkomsten en het werven van fondsen.
Ons hoofddoel is het verbeteren van de kinderafdelingen van de ziekenhuizen zodat de huidige
patiënten (maar ook de toekomstige patiënten) daar profijt van hebben.

Werkzaamheden van de instelling
De stichting Kinderleukemie Nederland zal ook dit jaar weer op zoek gaan naar een geschikte
bestemming voor een nieuwe donatie aan een oncologisch ziekenhuis. Daarbij wordt gedacht aan een
ziekenhuis in het oosten van het land, aangezien wij in die regio in het verleden nog niet hebben kunnen
helpen. Het oogpunt moet wel zijn, dat de donatie een blijvend iets is en waar de volgende patiënten
ook baat bij hebben.
Wij willen dit voor 1 september 2019 hebben gerealiseerd. Het zou dan gaan om een donatie van €
10.000. Hiervoor zullen wij eerst contact moeten hebben met ziekenhuizen en kijken hoe zij ons geld
willen gaan benutten.
Buiten deze grote actie om willen wij dit jaar ook weer wat meer kleinere individuele projecten
realiseren. Denk daarbij aan families met een kind dat leukemie of een andere vorm van kanker heeft en
die wij met een donatie kunnen helpen.
Na deze actie gaan wij proberen zo snel mogelijk opnieuw een kinderafdeling van een oncologisch
ziekenhuis te verbeteren. Het streven van de stichting Kinderleukemie Nederland is om minimaal 1x per
jaar een donatie van € 10.000 te doen aan een oncologisch ziekenhuis in Nederland.

Wijze waarop de instelling fondsen wil werven
1. Sponsorcontract met Care Promotions. Dit contract loopt 31 december 2020 af. Wij zullen aan het
einde van de overeenkomst met Care Promotions een afspraak maken om te kijken of en voor hoelang
we het contract gaan verlengen.
2. Donaties; onder andere via de deur- aan deuractie van Care Promotions.
3. Bepaalde acties waaraan een goed doel is gekoppeld. De opbrengst hiervan komt ten goede aan
Kinderleukemie Nederland.
4. Schenkingen, erfstellingen en legaten

Wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal beheren
Louter via de bank. Hier laten wij het geld opstaan totdat we een geschikte bestemming hebben
gevonden voor ons nieuwe project. In de tussentijd heeft de stichting alleen kantoor- en telefoonkosten.
Er zijn geen personeelskosten, aangezien de stichting louter met vrijwilligers werkt.

Wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal besteden
Het overgrote gedeelte van het geld zal besteed worden aan het doel waar het voor bestemd is en dat
zijn de kinderen in de ziekenhuizen, al dan niet met leukemie. Ons hoofddoelstelling is om het verblijf
van deze patiënten in de ziekenhuizen aangenamer te maken. De kosten zullen beperkt blijven tot
kantoor- en telefoonkosten.

