BELEIDSPLAN VERENIGING HEINO HELPT:
Algemene gegevens
Rechtsvorm : Vereniging
Statutaire naam : Vereniging Heino helpt
Statutaire zetel : Heino
KvK nummer : 64679381
RSIN/fiscaal nummer : 855775816
Contactgegevens
Adres : de Haarstraat 16
Postcode + woonplaats : 8141 EX Heino
Telefoon : 06-23963460
Email : info@strijdvansalland.nl
Website: http://www.strijdvansalland.nl

Dit beleidsplan is opgesteld om het beleid van Strijd van Salland vast te leggen in een document, het
meeste van dit beleid is terug te vinden op de website van de Strijd van Salland.

Juridisch
De vereniging Heino helpt is opgericht op 24 november 2015 en is door de Belastingdienst voor
onbeperkte tijd aangewezen als ANBI – Algemeen Nut Beogende Instellingen. De rechtsvorm is een
‘vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid’. De vereniging is opgenomen in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel.
De vereniging Heino helpt handelt verder onder de naam Strijd van Salland tegen kanker.
De organisatie van de Strijd van Salland bestaat uit 12 personen, waaronder een voorzitter,
penningmeester en secretaris en algemene bestuursleden. Besluiten dienen bij meerderheid te worden
genomen. Er kan geen situatie ontstaan dat een bestuurslid doorslaggevende zeggenschap kan hebben
over het vermogen van de vereniging.
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Doelstelling
De vereniging tracht haar doel te bereiken door: het organiseren van een evenement voor het
genereren van een bijdrage aan wetenschappelijke onderzoekswerkzaamheden. Het geld dat met Strijd
van Salland wordt ingezameld voor 2016 is 100% bedoeld voor hersentumoronderzoek.
Sinds 1992 is neuro-oncoloog professor Martin van den Bent van het Hersentumorcentrum (Erasmus
MC Kanker Instituut) betrokken bij grote studies naar hersentumoren. In deze vaak langlopende
onderzoeksprojecten werken meerdere centra samen. Het gaat specifiek om de TAVAREC studie en de
CATNON studie.
Er zijn vier graden. Bij graad I gaat het meestal om goed afgegrensde tumoren die de chirurg vaak goed
kan weghalen. Een graad IV glioom is de meest agressieve vorm. Deze komt vooral voor bij mensen
boven de 45 jaar. Hersentumoren van graad II en III zijn minder agressief. Deze gliomen zijn echter niet
goed afgegrensd en groeien door in het gezonde hersenweefsel. Ze kunnen dus nooit helemaal
verwijderd worden. Daarom is na de operatie altijd nabehandeling nodig.”
Inmiddels is uit eerder onderzoek gebleken dat zo’n behandeling vaak beter is als aan radiotherapie ook
chemotherapie wordt toegevoegd. Verder is intussen bekend dat niet alle tumoren hetzelfde reageren
op deze nabehandeling. Er zijn namelijk verschillen op moleculair niveau. De ene tumor reageert anders
op chemotherapie dan de andere. Dit hangt weer samen met het DNA van de tumor. Het gaat dus echt
om moleculaire diagnostiek.”
Langer vervolgonderzoek is hard nodig. Alle reeds verzamelde of nog te verzamelen gegevens van
patiënten zou moleculair verder onderzocht moeten worden. Strijd van Salland wil het graag mogelijk
maken dat er verdere onderzoeken kunnen worden uitgevoerd.

Beheer en besteding van het vermogen
De vereniging streeft geen enkel winstoogmerk na. Dit blijkt uit het feit dat de vereniging haar
opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.
Het gehele bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de vereniging.
Er zijn 2 geldstromen die samenkomen op 1 bankrekening. Het vermogen van de inschrijvingen van de
deelnemers wordt gebruik voor voorkomende kosten voor het organiseren van evenementen. De
sponsorbijdragen en donaties, van bedrijven en particulieren, komen voor 100 % ten goede aan
onderzoeken zoals wij eerder hebben genoemd. Restanten van de inschrijvingen komen na betaling van
alle kosten voor het evenement ook ten goede aan het genoemde onderzoek.
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De belangrijkste voordelen van de ANBI status voor Vereniging Heino helpt en haar donateurs en
deelnemers:
-

Donaties door bedrijven zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de
vennootschapsbelasting
Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
(rekeninghoudend met drempelbedragen)
Er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Vereniging.

Beloningsbeleid
De vereniging heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen
beloning. Ook vacatiegelden worden niet gegeven.

Uitgeoefende activiteiten
Strijd van Salland gaat dit jaar voor het eerst op zondag 26 juni 2016 een evenement organiseren voor
de genoemde doelstelling.

De staat van baten en lasten
De staat van baten en lasten wordt na het evenement geplaatst op de website.
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