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Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de BAS stichting 
 
1.1 Oprichting en statutaire doelstelling 
 
De Bas stichting is opgericht op 9 mei 2011. 
Het doel van de BAS Stichting is geld bijeen brengen teneinde het onderzoek naar de ziekte juveniele 
dermatomyositis te ondersteunen, en donaties te doen aan rechtspersonen en instellingen die mede 
ten doel hebben om kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun ouders te ondersteunen, dit 
in de meest brede zin. 
Naast het doel om geld bijeen te brengen voor onderzoek naar juveniele dermatomyositis is een 
ander belangrijk doel meer bekendheid geven aan deze ziekte. 
 
Zij tracht dit doel te bereiken door naast het werven van fondsen, onder meer het organiseren van 
evenementen en alle daarmee verband houdende of daartoe bevorderlijk zijnde activiteiten. 
 
1.2. Bestuur 
 
Het bestuur van de BAS stichting bestond in 2013 uit de volgende personen: 
 

 Rob van den Ouden, voorzitter 

 Annita van den Ouden, penningmeester/secretaris 

 Annette Blom, lid 

 Wilma Kodde, lid 

 Tosca Bolster, lid 
 
De oprichters van de BAS stichting zijn: 
 

 Rob van den Ouden 

 Annita van den Ouden 
 
Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen enkele vergoeding voor haar werkzaamheden ten 
behoeve van de BAS stichting. 
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2. Activiteitenverslag 
 
Media 
De BAS stichting heeft in 2013 diverse malen media aandacht gekregen in de PZC, de Wereldregio en 
Ons Eiland. 
Maar ook van de radio (Omroep Zeeland, radio Schouwen-Duiveland). 
 
Onderzoek 
In 2012 is in overleg met Dr. A. van Royen van het WKZ in Utrecht besloten dat de BAS stichting het 
laboratoriumonderzoek wat gedaan wordt naar Juveniele Dermatomyositis in het WKZ in Utrecht 
mede te financieren. De BAS stichting zou € 25.000,-- bijdragen. 
In 2013 zou dit bedrag worden overgemaakt aan het ziekenhuis voor dit onderzoek, echter in het 
ziekenhuis moest nog gezocht naar een methode om het geld zonder extra kosten te kunnen 
ontvangen.  Om deze reden is het niet gelukt in 2013 een schenking voor onderzoek te doen. Dit is 
uitgesteld naar begin 2014. 
 
Ambassadeurs 
In 2013 was Bram Nuytinck (voetballer bij Anderlecht in België) ambassadeur van de BAS stichting, 
we hebben Bram in mei 2013 ontmoet in Zierikzee. 
 
Acties, evenementen en giften 
De BAS stichting ontving onder meer de volgende gelden (> € 500,--) 
 
€ 1.500,-- dankzij team BAS goes Arctic, Arctic Challenge 
€ 1.375,--  dankzij de St. Willibrordusschool, voorjaarsmarkt 
€    540,-- dankzij Albert Heijn Zierikzee, statiegeldactie 
€ 1.000,-- dankzij Vinti Bambini, kinderkledingbeurs 
€    650,-- dankzij vv WIK, zwaluwentoernooi 
€ 1.700,-- dankzij BAS loop 
€ 2.200,-- dankzij sponsorloop 
€    500,-- dankzij Uitvaartverzorging Schouwen-Duiveland, lezing 
€    670,-- dankzij Corine Hoogerheide, verjaardag echtgenoot 
€    889,-- dankzij Ina Neels, statiegeld Goeree-Overflakkee 
€ 1.170,-- dankzij dr. A. van Royen, feest 

 
Overige activiteiten 
Verschillende mensen hebben geen kerstkaarten gestuurd, maar in plaats hiervan een schenking 
gedaan aan de BAS stichting. 
 
Sinds 2013 verkopen we speciale mokken met het logo van de BAS stichting. Deze kunnen gevuld 
met snoep worden verkocht, maar ook zonder snoep. 
 
De BAS stichting heeft op de verschillende toeristendagen in Zierikzee gestaan en ook een aantal 
dagen op een grote rommelmarkt in Zierikzee. 
Daarnaast hebben ook anderen o.a. op rommelmarkten gestaan t.g.v. de BAS stichting. 
 
Donateurs 
In 2013 gestart met het werven van donateurs. Rond 1 december 2013 is voor de eerste keer 
geïncasseerd. 
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Social Media 
De BAS stichting heeft de activiteiten op Twitter en Facebook uitgebreid. Op Facebook zijn we met 
een profiel en met een bedrijfspagina te vinden. 
Verder beheren we ook een Youtube kanaal. 
 
Vrijwilligers 
In april 2013 hebben we voor de eerste keer een bijeenkomst met vrijwilligers gehad. Doel van deze 
bijeenkomst was de vrijwilligers goed voor te lichten over de BAS stichting, zodat zij dit het doel van 
de stichting goed kunnen uitdragen. 
In december 2013 hebben we een eindejaarsbijeenkomst georganiseerd voor de vrijwilligers waarbij 
we hebben verteld wat er in 2013 allemaal is gedaan. Deze bijeenkomst was zeker ook om de 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. 
 
Nieuwsbrief 
Ook zijn we in maart 2013 gestart met het opstellen en verzenden van een nieuwsbrief, deze komt 
ongeveer om de twee maanden uit en bevat nieuws over (gedane) acties, maar ook over 
onderzoeken naar JDM. 
Eind 2013 werd de nieuwsbrief aan 92 mensen toegezonden. 
 
Netwerken 
ISZO visueel: 
Ontwerpen website, reclame uitingen en drukken reclame 
 
Keezze: 
Maken en beheren website 
 
Klaassen Notarissen: 
Oprichting en statutenwijziging 
 
Intertoys 
Verkooppunt van polsbandjes van de BAS stichting 
 
De BAS stichting heeft in 2013 alleen met onbetaalde vrijwilligers samengewerkt. 
 
De BAS stichting heeft geen kosten gemaakt voor hardware en huisvesting. Communicatie met 
derden is verlopen via de website, een @debasstichting.nl mailadres of via privé telefoonnummers 
van de bestuursleden.  
 
De BAS stichting heeft geen geschonken geld afkomstig van donateurs om kosten te dekken. Alle 
kosten die in 2013 zijn gemaakt, zijn betaald uit acties die door de BAS stichting zelf zijn 
georganiseerd. 
 
 
 
 


