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Inleiding
Stichting Duncidunc is opgericht om aandacht te vragen en geld te werven voor CIC kanker.
De stichting, en vrienden van de stichting, organiseren evenementen om geld te werven. De
opbrengsten worden gedoneerd aan organisaties die onderzoek doen naar het voorkomen en
genezen van deze vorm van kanker en aan doelen welke onderzoek doen naar kinderkanker in het
algemeen.
Verder wil de stichting ouders van ongeneselijk zieke kinderen helpen in het vinden van de weg in de
wirwar van regelgeving en rechten en ervoor zorgen dat zij hun rechten hierop kunnen
uitoefenen. Om ouders financieel te ondersteunen tijdens het ziekbed van hun kind zijn er
allerlei mogelijkheden bij gemeenten en andere instellingen. Deze vorm van toeslagen, kortingen
en informatie is moeilijk en/of niet te vinden. De stichting ontwikkelt een platform aangaande
deze bestaande regelingen, waar ouders eenvoudig en snel informatie kunnen inwinnen.
Ouders in deze situatie willen maar één ding en dat is al hun aandacht aan hun kind geven. Zij willen
zo min mogelijk tijd verspillen aan het zoeken naar financiële hulp. Op deze manier stelt de
stichting ouders in staat om alle aandacht en energie te geven aan hun kind.
Via onze website www.Stichting-Duncidunc.nl willen wij informatie gaan verstrekken waar ouders
terecht kunnen voor financiële hulp bij:
•
•
•
•
•

Gemeenten
Belastingdienst
Rijksoverheid
Zorgverzekering
andere organisaties en stichtingen

Missie, visie en strategie
De stichting Duncidunc is opgericht door de ouders van de voetbalvrienden van Duncan. Tijdens zijn
ziekte wist Duncan dat er een stichting voor hem opgericht zou worden en heeft hij zelf de naam
bedacht: Stichting DunCIdunC moest het gaan heten, een slimme samenvoeging van zijn naam en zijn
ziekte .
Visie:
Met onze Stichting willen wij een bijdrage leveren aan het voorkomen en genezen van kinderkanker
in het algemeen. En ouders van ernstig zieke kinderen te ontzorgen om zodoende al hun tijd en
energie aan hun kind te kunnen geven.

Missie:
Door het organiseren van minimaal een evenement per jaar en het koppelen van onze stichting aan
evenementen welke door derden worden georganiseerd, willen de stichting geld inzamelen en
doneren aan organisaties welke onderzoek doen naar kinderkanker CiC en kinderkanker in het
algemeen.
Onze website moet voor ouders eenvoudig informatie geven over de financiële ondersteuning welke
beschikbaar vanuit overheid en andere instanties is tijdens het ziektebed van hun kind.
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Doelstelling:
-

Website met informatie over financiële mogelijkheden voor ouders van zieke kinderen opstellen.
jaarlijks zelf 1 groot evenement organiseren om geld op te halen voor onze doelen. Daarnaast de
stichting Duncidunc selectief koppelen aan evenementen welke door derden worden
georganiseerd.

Strategie:
Door in contact te treden met experts op het gebied van o.a. hulpverlening en overheidsinstellingen
zoals gemeente, belastingdienst, ziekenhuizen en kinderthuiszorg willen wij de financiële
mogelijkheden inzichtelijk maken op onze website. We willen ouders middels flyers beknopt van deze
informatie voorzien en ze de weg wijzen naar het platform van de stichting. Deze flyers willen we in
(kinder)ziekenhuizen beschikbaar stellen.
Deze informatie willen wij jaarlijks up to date houden door de mogelijkheden met regelmaat te
verifiëren en waar nodig uit te breiden.
Verder willen wij de komende jaren:
-

Een grote (sport/spel) activiteit organiseren om geld op te halen voor de doelen van de stichting
Binnen de Stichting Duncidunc moet er een consensus zijn m.b.t. tot welke derde partijen er voor
de stichting donatie evenementen mogen organiseren. Uitgangspunt is dat zij hetzelfde gedachte
goed hebben als stichting Duncidunc.

Huidige situatie:
Na een bewogen jaar begint onze stichting steeds meer vorm te krijgen en komen we steeds dichter
bij het realiseren van de doelen waar de stichting voor wil staan.
In 2018 zijn wij er achter gekomen dat wij selectief moeten zijn aangaande de hoeveelheid te
organiseren activiteiten en zelf één groot evenement willen organiseren.
Veel betrokken personen, organisaties en bedrijven willen graag een evenement of activiteit voor de
stichting organiseren waarbij geld ingezameld wordt. Dit waarderen wij enorm en willen wij ook
blijven aanmoedigen.
Activiteiten van de organisatie
•
•

Regelmatig zal er een vergadering plaatsvinden met de bestuurders van de stichting.
De stichting zal doorgaan met het vullen van de website en gesprekken met diverse instanties.

2019 / 1e kwartaal:
•

voetbal vereniging Prinsenland organiseert op 5 jan en 12 jan voor de tweede keer het
Duncidunc wintertoernooi voor de jeugd. De organisatie ligt in handen van de
toernooiorganisatie van vv Prinsenland.
Opm.: helaas door te weinig aanmeldingen is het toernooi dit jaar niet doorgegaan. De intentie
is om in 2020 weer een wintertoernooi te organiseren.

•

Bepalen evenement voor 2019. (besloten om het Duncidunc golftoernooi te organiseren)
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2019 / 2e kwartaal:
•

13 april Duncidunc golftoernooi. (Locatie landgoed Bergvliet in Oosterhout)

Organisatie
Stichting Duncidunc
Postadres: Johan Frisolaan 43 - 4671 GE Dinteloord
Telefoonnummer: 0167 565675
E-mail adres: info@duncidunc.nl
KvK nummer: 70520593
RSIN nummer: 858356430
ANBI status: in aanvraag

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Corne Stam (voorzitter)
Johan Eland (penningsmeester)
Marcel van der Goot (secretaris)
Mariska Vos
Cindy Plandsoen
Gijs Pluijgers
Brenda Tönis

Het bestuur ontvangt geen beloningen/of vergoedingen voor haar werkzaamheden.
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Werknemers
De Stichting heeft geen werknemers in dienst en maakt geen gebruik van vrijwilligers of commissies.
Financiën
De stichting heeft in 2018 €5000,- opgehaald door donaties en opbrengsten van evenementen
georganiseerd door derden.
Het werven van gelden en het beheer en besteding van het vermogen
De stichting zal in het 1e kwartaal 2019 een groot deel van de opbrengsten doneren aan de hierboven
omschreven doelen. Het overgebleven deel zal als buffer worden gebruikt voor de activiteiten en
uitgaven in 2019.
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