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1. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, contactgegevens

KVK nummer 54116813
Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Almere

Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting

851171187
Stichting
Stichting Dani
Almere
13-12-2011
7-12-2011

Activiteiten SBI-code: 88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en
samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
Het werven van fondsen voor het onderzoek naar, alsmede bevordering van, bekendheid van de
oogaandoening Familiaire Exsudatieve Vitreoretinopathie (FEVR), het organiseren en faciliteren van
(activiteiten voor) kinderen met deze aandoening

Vestiging
Naam
Bezoekadres
Postadres
Telefoon
Internetadres
Mailadres:
Datum van vestiging

Stichting Dani
Korhoenlaan 12, 1343 AA Almere.
Korhoenlaan 12, 1343 AA Almere.
+31(0) 6 14668088
www.stichtingdani.nl
info@stichtingdani.nl
7-12-2011

Activiteiten SBI-code: 88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en
samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
Het werven van fondsen voor het onderzoek naar, alsmede bevordering van, bekendheid van de
oogaandoening Familiaire Exsudatieve Vitreoretinopathie (FEVR), het organiseren en faciliteren van
(activiteiten voor) kinderen met deze aandoening
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Bestuurders
Het bestuur bestaat uit de volgende personen
Naam
Kinzer, Rudi Philipp
Geboortedatum en -plaats 01-04-1950, Büscheich, Duitsland
Datum in functie
07-12-2011 (datum registratie: 13-12-2011)
Titel
Secretaris
Bevoegdheid
Alleen/zelfstandig bevoegd
Naam
Vollemans, Maurice
Geboortedatum en -plaats 15-08-1973, Haarlem
Datum in functie
07-12-2011 (datum registratie: 13-12-2011)
Titel
Penningmeester
Bevoegdheid
Alleen/zelfstandig bevoegd
Naam
van Seumeren, Michael Johannes Franciscus
Geboortedatum en -plaats 26-11-1971, Hilversum
Datum in functie
07-12-2011 (datum registratie: 13-12-2011)
Titel
Voorzitter
Bevoegdheid
Alleen/zelfstandig bevoegd

Alle bestuurders vervullen een onbezoldigde functie en ontvangen dus geen beloning

2. Beleidsplan 2013-2016

Stichting Dani werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2011. Aanleiding voor de oprichting was
de constatering van de ziekte bij de zoon van de voorzitter en het daarbij ontbreken van faciliteiten
voor deze doelgroep.
Stichting Dani ondersteunt projecten ter bevordering het onderzoek naar, de vergroting van de
bekendheid, alsmede organiseren van activiteiten voor kinderen met de ziekte Familiaire Exsudatieve
Vitreoretinopathie ( FEVR).

De doelstelling en het actuele beleid
De doelstelling
Dani richt zich op volledige projecten ter bevordering het onderzoek naar, de vergroting van de
bekendheid, alsmede organiseren van activiteiten voor kinderen met de ziekte Familiaire Exsudatieve
Vitreoretinopathie ( FEVR). Voor het onderzoek is al reeds contact geweest met een specialist in de
VS
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Het actuele beleid
In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:
•
•
•

Vergroten naamsbekendheid FEVR
Ondersteuning onderzoek naar FEVR
Samenbrengen ouders & kinderen met FEVR

De werkzaamheden van Dani zijn in eerste instantie voornamelijk gericht op het verwerven van een zo
groot mogelijk fonds voor de ondersteuning de verschillende activiteiten:
Dit wordt bereikt op de volgende manieren:
o
o
o
o

Giften via particulieren
Giften via bedrijven in geld en natura
Ontwikkeling website over FEVR
Contact met specialisten over FEVR

Diverse bedrijven uit verschillende kringen hebben al hun medewerking toegezegd.
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens
contacten met relaties, zowel prive als zakelijk. De bestaande contacten met de diverse donateurs en
organisaties worden actief onderhouden.. Bovendien worden gerichte fundraising ontmoetingen
georganiseerd via scholen met vrijwilligers bij Dani werken (of hebben gewerkt).

3. Verslag activiteiten 2013

In 2013 hebben meerdere bestuursvergaderingen plaatsgevonden . De notulen van de ze vergaderingen
zijn in het bezit van de bestuursleden.
In 2013 heeft in beginsel met name de focus gelegen op het verkrijgen van een ANBI-status
Verder zijn er bij meerdere evenementen collectes gehouden en hebben mensen die iets extra wilden
doen een bijdrage gestort.
In 2013 is het daardoor mogelijk geweest om een drietal onderzoeken naar FEVR financieel te
ondersteunen. Dit betrof de volgende doelen
Visio
expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen
Oud Bussummerweg 76 Huizen
Moorfields eye Hospital
NHS Foundation Trust
162 City Road
London
Beaumont Hospital
Prof. Michael Trese
3601 W 13 Mile Rd
Royal Oak Michigan
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Financiële Rapportage 2013

Staat van Baten en Lasten
Baten:

2013

Giften algemeen van personen/ bedrijven
Collectes
Rentebaten

2012

€
€
€

17.129
2.478
-

€
€
€

-

€

19.607

€

-

€
€

3.303
99

€
€

-

€

3.402

€

-

Saldo Boekjaar

€

16.205

€

-

Balans per 31 december

31-12-2013

31-12-2012

€
€

12.007
4.198

€
€

-

€

16.205

€

-

€
€

16.205

€
€

-

€

16.205

€

-

Lasten:
Besteding giften volgens doelstelling
Algemene kosten

Acitiva :
Nog te ontvangen donaties
Banksaldi

Stichtingsvermogen
Saldo Boekjaar
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