Inleiding
De stichting Bloedzerieus is opgezet om geld op te halen
voor de stichting Vasculitis. Stichting Bloedzerieus wil in
de komende vijf jaar zoveel mogelijk geld ophalen om zo
meer onderzoek te generen naar de ziekte Vasculitis, dit
is een ernstige auto-immuun ziekte.
Om deze doelstelling te kunnen behalen wil
Bloedzerieus zoveel mogelijk acties ondernemen om
dingen te verkopen die gemaakt zijn door vrijwilligers,
om het maximale uit de opbrengst te kunnen halen.
Deze acties kunnen in de vorm van markten zijn, een
webshop en via social media. Focus ligt met name op
naambekendheid te creëren voor de stichting, hieruit zal
vanzelf het grote doel, een groot bedrag inzamelen.
Deze naamsbekendheid wordt gecreëerd door social
media, de markten waar de stichting op wordt
vertegenwoordigd, en een triatleet die de naam tijdens
wedstrijden zal dragen.
Deze triatleet gaat een poging doen om binnen vijf jaar
zich te kunnen vertegenwoordigen op de Iron Man
Hawaii. Met dit doel zal er ook veel bekendheid worden
gecreëerd.

Termijn van het beleidsplan
Het afgelopen jaar zijn er al een aantal acties opgezet,
waar ook opbrengsten uit zijn gekomen. Dit zijn de
acties geweest:
Actie

Datum

Opbrengst

Zomermarkt
Gramsbergen

1 Juni 2019

€ 280.00

Zomerfestival
Coevorden

15 Juni 2019

€ 149,47

Havendagen
Coevorden

6 Juli 2019

€ 54.50

Lichtstad Gramsbergen 6 September
2019

€ 125.70

Aankomend jaar, 2020, zal de triatleet zich op 2 of 3
wedstrijden competeren, en zal zich ook begeven op
een aantal andere loop of fiets evenementen.
Daarnaast zal er een webshop worden opgezet, en zal
er een afvaardiging van vrijwilligers zoveel markten
afgaan zoals dit jaar.

Missie, Visie en Strategie
De stichting is ontstaan doordat de iniatiefneemster van
de stichting, zelf de slopende ziekte heeft. Na jarenlang
vechten, en zonder eigenlijke antwoorden te krijgen van
een desbetreffende arts, kwam ze erachter dat er te
weinig geld is voor onderzoeken. Dit is ook haar grote
drijfveer.
De grootste verandering die de stichting teweeg wil
brengen is dat er genoeg geld is om daadwerkelijk
goede onderzoeken te kunnen doen naar de zeldzame
ziekte, en zo ook de mede lotgenoten zo verder te
kunnen helpen met leven.
Er is een groot bewustzijn gecreeerd voor de ziekte
vasculitis door een andere organisatie die te maken
heeft met de ziekte Vasculitis, maar we willen ons
onderscheiden doordat de voorzitter van stichting
Bloedzerieus zelf een zeldzame vorm heeft.
Doelstelling
In 2020 wil de stichting een bekendheid hebben bij meer
dan 1000 mensen, nationaal en internationaal, dit te
meten door de bezoekersaantal op de website van de
stichting
In 2020 wil de stichting minimaal €2500 ophalen voor de
onderzoeken
Organisatie
KVK Nummer: 75249901
Fiscale Nummer: 8602.07.900
CBF Erkenning of Lidmaatschap van
brancheorganisatie
ANBI-status: in behandeling

De maatschappij kan in contact komen via de volgende
kanalen:
Post:
Berkenweg 13 B, 9419 TE Drijber
Email:
info@bloedzerieus.nl
website:
www.bloedzerieus.nl
facebook:
https://www.facebook.com/bloedfanatiek/
Instagram: #stichtingbloedzerieus
Twitter:
@bloedzerieus
Bestuur
Voorzitter:
Roelfina Willemina Baron-Amsink
Secretaris:
Wilma Jeanette Fikkert-Staal
Penningmeester: Jantje Johanna Nijstad-Neutel
Aan het eind van elk kalenderjaar wordt op de website
een boekhoudrapport gezet.
De bijdragen zullen worden ingezet om materiaal in te
kunnen kopen voor o.a. de handwerk stukken te
verkopen, meer bekendheid en geld voor uiteindelijk de
vasculitis stichting.
Om onze doelstelling te halen zullen er zoveel mogelijk
bijdragen nodig zijn.
Werknemers
Er zullen geen werknemers zijn bij de stichting, er wordt
alleen maar met vrijwilligers gewerkt. Ook deze
vrijwilligers krijgen geen vergoeding.

Balans 2019

