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Voor u ligt het jaarverslag 2014 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 2014 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 2014 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 januari 2014 is een bedrag van € 30.000,-- overgemaakt  aan het ziekenhuis voor dit onderzoek. 
 
Ambassadeurs 
In 2014 was Bram Nuytinck (voetballer bij Anderlecht in België) ambassadeur van de BAS stichting, 
we hebben Bram in mei 2013 ontmoet in Zierikzee. 
In 2014 zijn zowel burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland, als Peter van Vossen 
ambassadeur geworden van de BAS stichting. 
 
Acties, evenementen en giften 
De BAS stichting ontving onder meer de volgende gelden (> € 500,--) 
 
€    632,-- dankzij CBS Zomerland in Stellendam 
€    725,--  dankzij nieuwjaarsconcert Bad Hairday 
€ 1.435,-- dankzij Aemstie Alive 
€    510,-- dankzij SKNWK bardienst 
€ 1.650,-- dankzij MZC'11, wedstrijd Oud-Feyenoord-MZC'11 
€    646,-- dankzij Zumbamarathon in Den Helder, familie Wieske 
€    630,-- dankzij afscheid A. Dolsma 
€ 1.000,-- dankzij schenkingen 
€ 1.500,-- dankzij kerstdonatie Spie Nederland, familie Jansma 
€ 1.105,-- dankzij donateurs 
€ 4.250,-- dankzij de stichting Bevordering Zorg Schouwen-Duiveland 
 
Overige activiteiten 
Verschillende mensen hebben geen kerstkaarten gestuurd, maar in plaats hiervan een schenking 
gedaan aan de BAS stichting, dit bedrag is opgenomen in de € 1.000,-- schenkingen. 
 
Sinds 2013 verkopen we speciale mokken met het logo van de BAS stichting. Deze kunnen gevuld 
met snoep worden verkocht, maar ook zonder snoep. Hiervan zijn er ook in 2014 verkocht. 
 
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. 
 
In 2014 is een start gemaakt met het ontwerpen van een wielertenue. Hierbij zijn verschillende 
sponsors benaderd en het is de bedoeling de sets in 2015 te bestellen en uit te kunnen leveren. 
 
De BAS stichting was aanwezig bij de Beursvloer Schouwen-Duiveland in april 2014. Hier kregen we 
de tip om gelden voor promotiemateriaal aan te vragen bij de stichting Bevordering Zorg Schouwen-
Duiveland. We hebben voor allerlei materiaal offertes opgevraagd en naar aanleiding van onze 
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aanvraag hebben we een fantastisch bedrag van € 4.250,-- mogen ontvangen. Hier worden in de loop 
van 2015 (als alle ontwerpen klaar zijn) materialen van besteld. 
 
In november 2014 is een benefietconcert georganiseerd met medewerking van W.A.F. en 
KingFisherLive. De opkomst was niet heel groot, maar de gezelligheid was hier zeker niet minder om. 
Het was een geslaagde avond.  
 
Donateurs 
In 2013 gestart met het werven van donateurs. Rond 1 december 2013 is voor de eerste keer 
geïncasseerd.  
In 2014 is iedere maand geïncasseerd voor een totaalbedrag over 2014 van € 1.105,--. 
 
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. 
 
Website 
In 2014 is dankzij D-Engine en ISZO Media onze nieuwe website gelanceerd. Dit was een grote wens 
van de BAS stichting omdat we meer informatie kwijt wilden en foto's wilden plaatsen.  
 
Vrijwilligers 
In juli 2014 hebben we een bijeenkomst met vrijwilligers gehad. We mochten de vrijwilligers 
meenemen op een vaartocht over de Oosterschelde. Dit was naar aanleiding van een match op de 
beursvloer van 2013 tussen de BAS stichting en de MS Onrust.  
Doel van deze bijeenkomst was de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor de BAS stichting.   
In december 2014 hebben we een eindejaarsbijeenkomst op boerderij de Molenberg georganiseerd 
voor de vrijwilligers waarbij we hebben verteld wat er in 2014 allemaal is gedaan. Deze bijeenkomst 
was zeker ook om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Het was een gezellige avond met een 
heuse quiz opgezet door M. Willemse.  
 
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 2014 werd de nieuwsbrief aan 196 mensen toegezonden. 
 
Netwerken 
ISZO visueel: 
Ontwerpen website, reclame uitingen en drukken reclame 
 
D-Engine: 
Maken en beheren website 
 
Klaassen Notarissen: 
Oprichting en statutenwijziging 
 
Intertoys 
Verkooppunt van polsbandjes van de BAS stichting 
 
De BAS stichting heeft in 2014 alleen met onbetaalde vrijwilligers samengewerkt. 
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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 2014 zijn gemaakt, zijn betaald uit acties die door de BAS stichting zelf zijn 
georganiseerd. 
 
 
 
 


