Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Meesterbrein
7 7 4 9 6 8 1 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Kapellerlaan 153 6045 AC Roermond
0 6 1 4 6 8 6 8 0 7

E-mailadres

stichtingmeesterbrein@gmail.com

Website (*)

www.meesterbrein.info

RSIN (**)
Actief in sector (*)

Gezondheid - Medisch onderzoek en preventie
Gezondheid - Patiënten en families
Gezondheid - Genezing en zorg

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

3

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

HGM Verberk

Secretaris

FM Verberk

Penningmeester

RAJ Lebouille

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel: Het verbeteren van het leven van mensen met een
genetische afwijking in het algemeen en van mensen met een afwijking aan het
SLC6A1 gen in het bijzonder.
(Verbetering van het leven van mensen met SLC6A1 kan bereikt worden doordat er
effectieve behandelingen worden gevonden voor SLC6A1. Dit kan door het bevorderen
van onderzoek naar SLC6A1, zoals:
-Zijn er misschien al bestaande medicijnen die iets kunnen betekenen voor SLC6A1
patiënten
-Kan er een ASO therapie (Synthetic antisense oligonucleotide) ontwikkeld worden
voor SLC6A1
-Er wordt gewerkt aan een gentherapie)

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Stichting Meesterbrein haalt met name geld op voor medisch onderzoek naar
genetische afwijkingen en met name naar SLC6A1 door acties te organiseren en om
donaties te vragen. Zo werd er in 2020 een t-shirt actie en een kaartenactie
georganiseerd. Ook werd er overleg met artsen gehouden om te kijken hoe er zoveel
mogelijk patienten juist gediagnosticeerd kunnen worden (bijvoorbeeld om te kijken of
dit gen opgenomen is in de gebruikelijke panels van genetische onderzoeken) en of
het mogelijk is om in Nederland een SLC6A1 expert team op te richten. Dit laatste is
op dit moment helaas nog niet het geval ivm het lage aantal patienten in Nederland en
te weinig tijd en geld bij de instellingen. Wel blijkt SLC6A1 in de meeste belangrijke
panels van de genetische onderzoeken opgenomen te zijn. Daarnaast zetten we ons in
om ervoor te zorgen dat nieuwe patienten in contact komen met andere SLC6A1
families en SLC6A1 Connect, zodat zij op deze manier zoveel mogelijk informatie
krijgen over SLC6A1 en ervaringen kunnen delen (dat doen we door bijv. op de
website van kinderneurologie.eu de link naar de SLC6A1 Facebook groep en de
website van SLC6A1 Connect te laten plaatsen). Ook wordt er geprobeerd om zoveel
mogelijk bekendheid te genereren voor SLC6A1 met behulp van (Sociale) Media.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Stichting Meesterbrein haalt met name geld op door acties te organiseren en te vragen
om donaties. Door de Corona pandemie was dit in 2020 helaas een stuk moeilijker. Er
zljn wat kleine acties georganiseerd en er waren een aantal donaties. Maar de
inkomsten lagen dit jaar lager dan gewenst. Zo ging een Paasmarkt waar we de
begunstigde voor waren niet door en ook door andere plannen moesten we een streep
zetten. Het voelde niet gepast om geld in te zamelen.
We hopen dat we Corona snel achter ons kunnen laten en dat er weer meer
mogelijkheden zijn voor acties.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten zullen grotendeels overgemaakt worden aan SLC6A1
Connect, dit is de stichting in Amerika die al heel veel medisch onderzoek heeft weten
op te starten naar zeldzame genetische afwijkingen en met name naar SLC6A1, zij
zullen het geld gebruiken voor medisch onderzoek. Als wij een mooi bedrag hebben
ingezameld zal dit overgemaakt worden. Tot die tijd staat het geld op een
bankrekening (en een klein deel (€ 70) contant). Er worden op verschillende niveau’s
onderzoeken gedaan door SLC6A1 Connect, er wordt onderzoek gedaan naar:
-Zijn er al bestaande medicijnen die iets kunnen betekenen voor SLC6A1 patiënten
-Kan er een ASO therapie (Synthetic antisense oligonucleotide) ontwikkeld worden
voor zeldzame genetische afwijkingen en met name voor SLC6A1
-Er wordt gewerkt aan een gentherapie voor SLC6A1

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.meesterbrein.info/beleidsplan

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Stichting Meesterbrein bestaat uit een bestuur bestaande uit Haikje Verberk
(voorzitter), Frouke Verberk (secretaris) en Rik Lebouille (penningmeester), zij doen dit
onbezoldigd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Stichting Meesterbrein hield een T-Shirt actie (er werden shirts met het logo van
Meesterbrein verkocht) en een Kaartenactie (er werden setjes ansichtkaartjes in de
huisstijl van Meesterbrein verkocht).
De moeder van Mees, tevens voorzitter van het bestuur, is designer en kan dus
kosteloos speciale "Meesterbrein" merchandise ontwerpen.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Passiva

31-12-2020

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

€

+

€

0

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

1.716

€

+
€

0

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

1.716

€

1.716

€
€

+

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

+
€

1.716

0

0

+
€

€

€

€

1.716

+

31-12-2019 (*)

0

+
1.716

+
€

Vooralsnog zijn er nog geen vaste activa, alleen maar liquide middelen. Het is ons doel om zoveel mogelijk liquide middelen te verwerven maar daar
hebben we vooralsnog geen bedrijfsgoederen voor hoeven aanschaffen.
Op 31-12-2020 zijn de liquide middelen € 1535. Dit bedrag is gereserveerd voor SLC6A1 Connect voor medisch onderzoek.
De liquide middelen zijn als volgt verdeeld:
€ 70 Kas
€ 1646 Bank

0
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

1.235

+

€
€

0

+
0

€
€

630

+

€
€

630

+
0

+

+

€

1.864

€

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

148

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

Som van de lasten

€

148

€

0

Saldo van baten en lasten

€

1.716

€

0

Som van de baten

Lasten

+

0

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

A. Algemeen
Stichting Meesterbrein bestaat uit een bestuur bestaande uit Haikje Verberk
(voorzitter), Frouke Verberk (secretaris) en Rik Lebouille (penningmeester), zij doen dit
onbezoldigd. Er zijn verder geen salariskosten.
In 2020 zijn de baten uit donaties en acties lager uitgevallen dan gewenst, dit werd
voornamelijk veroorzaakt door de impact van de Corona pandemie.
De goederen voor de verkoopacties hebben een kostprijs waarde van € 148 en zijn
geschonken.
Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.
B. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden
opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder
aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele
beoordeling van de vordering.
Giften en donaties worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

