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Doel van de stichting Lopen Lijkt Zo Gewoon is het werven van (financiële) middelen ten behoeve
van onderzoek en projecten die de kwaliteit van het leven van kinderen met een hersenbeschadiging
bevorderen.

1 Inleiding
De Stichting Lopen Lijkt Zo Gewoon is opgericht op 7 december 2007.

Doelstelling van de stichting
De stichting heeft de volgende doelstellingen:
•Kinderen te ondersteunen met een hersenaandoening en projecten te steunen die zich inzetten
voor kinderen met een hersenaandoening om hun genezingsproces en kwaliteit van leven te
bevorderen.
•Het verkrijgen van fondsen ter dekking van de kosten welke verbonden zijn aan de realisatie van de
boven omschreven doelen en alle daarmee samenhangende kosten, zoals onder andere kosten van
vervoer;
•Het verrichten van alle verdere handelingen. die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
•Het creëren en verder bevorderen van de bekendheid van de therapie mogelijkheden.
Zie verder in de Statuten.

2 Werkwijze
2.1 Bestuur
De afgelopen periode werd het Fonds niet alleen bestuurd door het bestuur. Ook de meeste
uitvoerende werkzaamheden werden uitgevoerd door een beperkt aantal bestuurders, daarin
bijgestaan door vrijwilligers. De voornaamste fondsenwervende activiteiten hebben tot op heden
bestaan uit het organiseren van:
- Een sponsorloop
- Verkoop van Snert
- Verkoop van Stroopwafels
Het organiseren van dit soort evenementen is bijzonder arbeidsintensief. Om kosten te besparen (en
dus zo veel mogelijk opbrengsten te genereren) is er in het verleden steeds voor gekozen zo veel
mogelijk van de uitvoerende werkzaamheden zelf of door vrijwilligers te (laten) doen.
Bij de verkoop van Snert en de Stroopwafels zijn alle werkzaamheden door vrijwilligers verricht. Er is
aan het bestuur alleen gevraagd of ze de verkoop mochten opzetten.
Het bestuur wordt op dit moment gevormd door een vader van een een met een
hersenbeschadiging, een grootvader van een kind met een hersenbeschadiging en een zakelijk
adviseur van een bank.

Binnen het bestuur vormt betrokkenheid en netwerken belangrijke competenties. Het netwerk
van de huidige bestuurders is vooral gericht op de regio het Groene Hart.
Bij eventuele uitbreiding van het bestuur zal met name de netwerkgerichtheid van de kandidaat een
belangrijk criterium zijn, waarbij de beschikking over een landelijk netwerk een pré is.

2.2 Comité van aanbeveling/ambassadeurs.
De Stichting beschikt niet over een comité van aanbeveling of ambassadeurs. Dit wordt veroorzaakt
doordat we een kleinschalige stichting zijn. Het zou in de toekomst toch geweldig zijn als er een
bekende Nederland als Ambassadeur zou willen optreden. Hoewel het prachtig zou zijn om een of
meer meer bekende Nederlanders actief als ambassadeur in te kunnen zetten, is het gezien het zeer
beperkte werkgebied van het Fonds niet realistisch te verwachten dat dit gaat lukken. Dat neemt niet
weg dat het goed is ogen en oren voor kansen op dit vlak open te houden.

3 Fondsenwerving
De Stichting Lopen Lijkt Zo Gewoon moet opereren in een sterk concurrerende markt. Mensen geven
graag aan goede doelen die tot de verbeelding spreken. Bijna iedereen heeft in zijn omgeving wel
iemand met kanker of een hartkwaal. Grote internationale rampen raken mensen in het hart. De
Stichitng Lopen Lijkt Zo Gewoon kan hier niet tegen op. Wij moeten het hebben van de kleine groep
particulieren die via via van de Stichting hebben gehoord en van het bedrijfsleven in de regio waar
het bestuur over een netwerk beschikt. We hebben de afgelopen jaren wel gemerkt, dat het
bedrijfsleven het niet makkelijk heeft door de crisis. Donaties verkrijgen is steeds moeilijker
geworden.
Gezien de economische omstandigheden waarin het land verkeert is de kans op het succesvol
kunnen organiseren van activiteiten afgenomen. Om die reden heeft er de laatste jaren geen groot
evenement plaatsgevonden en ook in 2014 zal dat vermoedelijk niet het geval zijn. In de loop van
2014 zal worden besloten of er in 2014 – 2015 wel weer een evenement zal plaatsvinden.
In 2009 is de website van de Stichting volledig vernieuwd. Verder is het fonds actief op Twitter en
op Facebook.
Iedereen kan in zijn eigen omgeving iets organiseren. Op die manier kunnen de activiteiten van de
Stichting een grotere dekking krijgen en blijven ze niet, zoals de afgelopen jaren, beperkt tot de regio
het Groene Hart. Indien er vraag naar is zal het bestuur zich richten op het ontwikkelen van een
zogenaamde toolkit voor het organiseren van dit soort kleinschalige acties waarmee de Stichting
weer financieel wordt geholpen.

4 Projecten
4.1 Voor drie kinderen is sponsoring gevraagd. Maar van 2 hebben we na het eerste contact, en he t
opvragen van informatie niets meer vernomen. In alle gevallen betreft het de financiering van
(medische) behandelingen die binnen het Nederlandse ziektekostenstelsel niet worden vergoed.
De ervaring leert ons dat er verschillende soorten therapieën zijn voor kinderen met een
hersenbeschadiging (en die door die beschadiging niet of nauwelijks kunnen lopen) die in Nederland
niet worden vergoed. Terwijl er wel verschillende vormen van therapie bestaan die geweldige
resultaten hebben.

De stichting is opgezet om juist díe kinderen te helpen, waardoor de kwaliteit van hun leven wordt
verbeterd.

4.2 Nieuwe aanvragen
Nieuwe aanvragen worden door het bestuur beoordeeld. Ook kan de Stichting zich beschikbaar
stellen voor speciale actie specifiek gericht op een kind. Zo hebben ze dit als Stichting ook gedaan
voor Sander.
5 Financiën
De Stichting heeft geen meerjarenbegroting opgesteld. Dit komt omdat er geen acties op dit moment
in de planning zitten. Daarnaast zijn de laatste twee acties spontaan tot stand gekomen door
initiatieven van vrijwilligers. Het bestuur van de Stichting heeft hier nagenoeg geen werk aan gehad.
Op basis van acties is het mogelijk dat er specifiek voor die actie door eht bestuur een begroting
wordt opgesteld.
Overtollige middelen zullen ten alle tijden risicomijdend worden belegd. Hierbij beperkt het bestuur
zich tot spaarrekeningen en/of termijndeposito’s.
6 CBF/ANBI
De Stichting Lopen Lijkt Zo Gewoon heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst, waardoor
giften aftrekbaar zijn van de belasting. Een als ANBI aangemerkte organisatie hoeft geen
successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het
kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn
vrijgesteld voor het recht van schenking. Indien een donateur een gift doet aan een ANBI kan deze
gift binnen de daarvoor geldende regels van inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken
worden. Het beleid van het bestuur is erop gericht om blijvend over de ANBI-verklaring te kunnen
blijven beschikken.
De Stichting Lopen Lijkt Zo Gewoon heeft zich niet aangemeld voor het CBF keurmerk van het
Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925
toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. Vanwege de zeer hoge kosten hebben
wij dit niet gedaan. Wij besteden de gelden liever aan de genoemde doelen. Wij hebben geen
geheimen. De bestuurders krijgen geen vergoeding en er wordt gewerkt met vrijwilligers waardoor
nagenoeg alle opbrengsten naar de gestelde doelen gaat.

