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Voor u ligt het jaarverslag 2017 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 bijeenbrengen 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 2017 uit de volgende personen: 
 

• Rob van den Ouden, voorzitter 
• Annita van den Ouden, penningmeester/secretaris 
• Annette Blom, lid 
• Wilma Kodde, lid 
• André van de Kasteele, 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 2017 diverse malen media aandacht gekregen in de PZC en de Wereldregio. 
Maar ook van de radio (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. In 
verband met het 5-jarig bestaan van de BAS stichting is in 2016 een bedrag van € 55.555,55 
overgemaakt voor een vervolgonderzoek.  
 
Ambassadeurs 
In 2017 was Bram Nuytinck (voetballer bij Anderlecht in België) ambassadeur van de BAS stichting, 
we hebben Bram in mei 2013 ontmoet in Zierikzee. 
In 2016 waren zowel burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland,  Peter van Vossen en Ben 
Wijnstekers ambassadeur van de BAS stichting. 
We zijn blij dat ook Sophie Lansink, die zelf JDM heeft, ook ambassadeur van de BAS stichting is 
geworden. 
 
Acties, evenementen en giften 
De BAS stichting ontving onder meer de volgende gelden (> € 150,--) 
 
€    2.610,-- dankzij Aemstie Alive 
€    2.315,--  dankzij Goud voor Oud 
€       500,-- dankzij bedrijventoernooi MZC’11 
€    2.996,-- dankzij sponsorloop De Bongerd 
€       800,-- dankzij zeeuwse dart federatie 
€     3.500,-- dankzij duivenverkoop 
€        250,-- dankzij donatie de hobbyzolder 
€    1.561,75 dankzij statiegeld bonnen Albert Heijn Zierikzee 
€       800,-- dankzij chocolade actie kiwanis 
€       400,-- dankzij verjaardag 
€    5.500,-- dankzij lichtjesactie 
 
Overige activiteiten 
Naast bovenstaande bedragen hebben we van verschillende particulieren donaties mogen 
ontvangen.  
 
2017 was weer een prachtig jaar voor de BAS stichting. 
We merken dat we steeds bekender worden. Zo kregen we in het voorjaar twee telefoontjes kort 
achter elkaar van clubs die de BAS stichting als goed doel vroegen voor hun evenementen. Het ging 
beide keren om clubs op Walcheren, de Zeeuwse Dart Federatie en Afdeling Zeeland 96 van de 
Postduivenvereniging. De Zeeuwse Dart Federatie organiseert elk jaar een Memorial Darttoernooi en 
zij hebben ons gevonden via internet. Zij hebben vooral gekeken hoe wij het geld besteden en of we 
voldoen aan de voorwaarden voor ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zij concludeerden dat 
wij hieraan voldoen en dus mochten wij de opbrengst van het toernooi in ontvangst nemen.  
Bij de Afdeling Zeeland 96 werd een verkoping van jonge duiven georganiseerd en de BAS stichting 
was voorgedragen door een van de leden om het goede doel te zijn. Ook zij hebben gekeken of 
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voldeden aan hun voorwaarden en gelukkig was dit het geval. Ook daar mochten we een mooie 
cheque in ontvangst nemen. 
 
In september 2017 mochten we aanwezig zijn bij de promotie van dr. Felicitas Belutti Enders. Zij is 
gestart met het onderzoek naar biomarkers bij JDM waaraan wij bijdragen. Door onze eerste bijdrage 
kon dit onderzoek starten en met de eerste veelbelovende uitkomsten hiervan kon meer budget 
worden aangevraagd bij de grote fondsen. Felicitas werkt inmiddels in Zwitserland, maar 
promoveerde op de universiteit van Utrecht. Felicitas verdedigde haar proefschrift prima en zij is dan 
ook gepromoveerd.  
 
Een leuke verrassing kregen we ook van Peter Noordermeer die van zijn columns Kiekieris in de 
Wereldregio een bundel 101x Kiekieris maakte. Hij besloot de opbrengst van de verkopen van het 
boekje aan de BAS stichting te doneren. Op 19 oktober 2017 vond de presentatie van het boekje 
plaats, waarbij het eerste exemplaar aan burgemeester Rabelink is overhandigd.  101 x Kiekieris is 
voor € 9,95 nog te koop bij boekhandel De Vries in Zierikzee, Lena’s Tabaksshop in Bruinisse en 
Slagerij Timmers in Nieuwerkerk.   
 
Ook onze lichtjesactie was weer een groot succes. Dit jaar vond de slotavond weer plaats bij 
Wijnhoeve de Kleine Schorre en dankzij vele lichtjeskopers uit het hele land mochten we melden dat 
er voor € 5.500,00 aan lichtjes verkocht is. Dit jaar werd het programma mede mogelijk gemaakt 
door Elly Geelhoed Ballet en de Anywave band kwam speciaal voor ons optreden in het proeflokaal.  
Onze nieuwe ambassadeur (sinds juni), Sophie Lansink die zelf ook patiënt is, kwam uit Oldenzaal om 
bij deze avond aanwezig te zijn en te vertellen welke impact JDM op haar en haar familie heeft. 
 
Dankzij onze ambassadeur Sophie mochten wij van basisschool Dalton De Bongerd in Oldenzaal een 
mooi bedrag ontvangen. Dit bedrag is opgehaald met een sponsorloop door de leerlingen van de 
school. 
 
Een team van de BAS stichting heeft meegedaan aan het bedrijventoernooi bij MZC, dit was weer 
mooie reclame en omdat de BAS stichting het goede doel was, mochten we een cheque van € 500,-- 
in ontvangst nemen. 
 
Donateurs 
In 2013 gestart met het werven van donateurs. Rond 1 december 2013 is voor de eerste keer 
geïncasseerd.  
In 2017 is iedere maand geïncasseerd voor een totaalbedrag over 2017 van € 1.610,--. 
 
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. Daarnaast is in 2016 een Instagram account 
aangemaakt.  
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.  
De website wordt af en toe een beetje aangepast, zo hebben we inmiddels ook een webshop. 
 
Vrijwilligers 
Gelukkig mogen we nog steeds rekenen op een trouwe schare vrijwilligers die ons ondersteunen 
indien nodig. In 2017 is er geen aparte vrijwilligersbijeenkomst geweest.  
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Nieuwsbrief 
We sturen nog steeds regelmatig een nieuwsbrief rond met hierin nieuws over de stichting en over 
de diverse activiteiten. 
Eind 2017 werd de nieuwsbrief aan 190 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 2017 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 2017 zijn gemaakt, zijn betaald uit acties die door de BAS stichting zelf zijn 
georganiseerd. 
 
 
 
 


