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1. Inleiding
SUUS HEEFT HET SYNDROOM VAN DE LACH
Als je constateert dat je kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, dan wil je graag
weten wat er aan de hand is. In deze moderne tijd ga je er vanuit dat met onderzoeken,
computers en alle medische kennis die er is, altijd wel een diagnose kan worden gesteld.
Niets is minder waar.
Zo ook bij Suus. Haar ontwikkelingsachterstand en verstandelijke- en lichamelijke handicaps
laten zich niet vangen in een diagnose. Maar één ding is duidelijk: “Suus heeft het
Syndroom van de Lach” . Het is ongelooflijk hoe vaak zij vrolijk is. Haar lach werkt
betoverend en doet ons haar beperkingen eventjes vergeten.
Het Syndroom van de Lach wensen wij andere gehandicapte kinderen en hun ouders ook
toe. Middels de Stichting Syndroom van de Lach hopen wij de ondersteuning te kunnen
bieden aan ouders en kinderen om de zo hard gewenste therapie te kunnen gaan volgen om
dichter bij die mooie lach te komen.

2. Het doel van de Stichting
De Stichting Syndroom van de Lach stelt zich ten doel geld in te zamelen om kinderen met
een verstandelijke en/of motorische beperking mee te kunnen laten doen aan dolfijn
ondersteunende therapie bij het Curaçao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) in
Curaçao, dan wel deel te laten nemen aan andere ontwikkeling-bevorderende therapieën
en/of activiteiten.
In aanmerking komen gehandicapte kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar, woonachtig in
Nederland. Voorwaarde is de ondertekening van het contract “Opname op wachtlijst
Stichting Syndroom van de Lach”.
De Stichting heeft niet tot doel winst te maken. De geworven fondsen komen voor 100% ten
goede aan het doel van de stichting, behoudens administratie- en organisatiekosten. De
bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuurders
wordt geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuurders gemaakte
onkosten worden vergoed voor zover deze niet te voorkomen zijn en direct gerelateerd zijn
aan de Stichting. De Stichting heeft geen betaalde medewerkers, alleen vrijwilligers.
Indien de Stichting door (on)voorziene omstandigheden ophoudt te bestaan, zullen
resterende gelden overgemaakt worden aan een doel dat het doel van de stichting zoveel
mogelijk nabij komt. Dit dient, net als de Stichting een fonds met ANBI-status te zijn.
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3. Werkzaamheden van de Stichting
De Stichting tracht haar doel te bereiken door donateurs en sponsoren te werven en
fondswervingsacties te initiëren en te stimuleren. Daarnaast worden subsidiemogelijkheden
onderzocht.
Doneren en sponsoren kan o.a. online met iDEAL/Paypal/credit card via de website van de
Stichting. Voor het structureel ondersteunen van de Stichting bestaat de mogelijkheid om
vaste donateur te worden middels het verstrekken van een automatische incasso.
Sponsoren kunnen hun logo geplaatst krijgen op de homepage van de Stichting of
afhankelijk van het sponsorbedrag zelfs een eigen sponsorpagina krijgen. Voor een lijst met
sponsormogelijkheden; zie bijlage 1.
Fondswervingsacties dienen binnen het redelijke en betamelijke te blijven en binnen de
maatschappelijke normen en waarden van de Nederlandse samenleving te vallen.
Op de site wordt een lijst van sponsoren, stand van donaties en genomen en te nemen
fondswervingsacties bijgehouden.

4. Organisatie-structuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Seth Halkes

voorzitter

Hans Slomp

secretaris

Hans Lesscher

penningmeester

Maud Halkes-Breure

bestuurslid

Het bestuur neemt naast de bestuurlijke taken ook de daaraan gelieerde uitvoerende taken
voor haar rekening.
De Stichting heeft geen personeel in dienst.

5. Financiering en schenkingsbudget
Het streven van de Stichting is om het eerste jaar (2014) twee kinderen, het tweede jaar drie
kinderen, elk jaar daarna minimaal 4 kinderen financieel te steunen bij hun therapie op
Curaçao.
De benodigde financiële middelen hiervoor worden bijeengebracht door middel van
sponsoring, giften, donaties, subsidies en inzamelingsacties. Verwacht budget (voor aftrek
van kosten) voor 2014 is 18.000,-- euro, voor 2015 is het budget begroot op 27.000,-- euro
en voor 2016 op 36.000,-- euro.
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Elk kind dat toegelaten is op de wachtlijst én toegelaten is tot de dolfijntherapie op Curaçao
komt in aanmerking voor een financiële bijdrage van de Stichting in de therapie en de vlucht
voor kind en gezin tot een maximum van 8.500,-- euro.
Financiële bijdragen worden pas uitbetaald indien en zodra er voldoende middelen bij de
Stichting aanwezig zijn. De Stichting mag namelijk geen schulden aangaan. Hiermee is de
financiële duurzaamheid van de Stichting gewaarborgd.

6. Vermogens-beheer
De Stichting handhaaft in de periode van dit beleidsplan het uitgangspunt dat de
opbrengsten ten behoeve van de therapie voor 100% ten goede komen aan de therapie. De
Stichting gaat geen verplichtingen aan die ze niet kan financieren uit reeds geworven
middelen.
De Stichting legt de reserves vast in direct opvraagbare deposito’s met laag risico en voor
een beperkte periode en/of (spaar)rekeningen met directe opeisbaarheid. De Stichting maakt
jaarlijks een risico-inschatting van het gehanteerde financiële beleid.
De Stichting zal nooit gebruik maken van speculatieve beleggingsinstrumenten ter
vermeerdering van de financiële middelen.
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