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Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Broca. In het tweede jaar van ons bestaan
hebben wij ervoor gekozen om ons voornamelijk te richten op één groter doel.
Daarnaast stonden wij open voor kleinere projecten wanneer mensen daarom
vroegen. De reden dat wij hiertoe zijn over gegaan is dat wanneer er een “groter”
hulpmiddel nodig is dit vaak enorm in de kosten loopt. De kosten zijn dermate hoog
dat dit voor een gezin dat toch al, door de beperking van hun kind, regelmatig voor
hoge kosten worden gesteld vaak niet haalbaar blijkt om te financieren.
Dit jaar hebben wij twee gezinnen kunnen helpen door een substantiële financiële
bijdrage te leveren aan het hulpmiddel of aan de begeleiding die zij nodig hadden.
Een groot deel van deze financiële bijdrage is weer bijeengelopen door Team Broca
die wederom voor ons de vierdaagse heeft gelopen.
2017 was een jaar voor een nieuwe koers waarin wij denken een grote bijdrage te
hebben kunnen leveren aan het welzijn van deze gezinnen.
Johan Meulen, juni 2018
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1.

Verslag van het bestuur

Onze doelstelling is het leven van gezinnen waarin een kind met het Angelman
Syndroom opgroeit zo normaal mogelijk te maken. Dit willen wij doen door middel
van het aanschaffen van hulpmiddelen of het praktisch ondersteunen. Daarnaast is
het algemeen bekend dat kinderen met het Angelman Syndroom complexe
communicatie behoeften hebben. Ook hierin hebben wij het afgelopen jaar getracht
gezinnen in te ondersteunen en te informeren.
Onze Stichting heeft vorig jaar een financiele basis gelegd voor de activiteiten van
dit jaar. Omdat we dit jaar hebben gekozen voor één financieel groter project was
de vierdaagse sponsorloop dit jaar van groot belang.
Hieronder vind u een uitgebreid verslag van alle activiteiten die wij het afgelopen
jaar hebben ondernomen.

1.2

Activiteiten

Aan het begin van dit jaar kwam bij ons een verzoek binnen van de ouders van
Karlijn. Karlijn werd groot en haar vervoeren in een “normale” auto was eigenlijk niet
meer te doen. Zij hadden een rolstoelbus nodig. Met deze rolstoelbus hoefden zij
haar niet meer in en uit de auto te halen, maar kon zij gewoon in haar rolstoel
blijven zitten. Een hele fijne manier voor zowel ouders als Karlijn zelf.
Hoewel wij in eerste instantie het voornemen hadden om de volledige opbrengst van
de vierdaagse te gaan doneren aan wetenschappelijk onderzoek hebben wij deze
aanvraag toch in behandeling genomen. Wij kwamen tot de conclusie dat het lopen
voor een specifiek hulpmiddel meer in lijn lag met onze doelstelling en hebben toen
besloten om de aanvraag te honoreren.
De rolstoelbus voor Karlijn was het grote doel van 2017. Er was veel geld nodig om
de rolstoelbus aan te kunnen schaffen. Voor het aanschaffen van de rolstoelbus was
ongeveer €15.000,- nodig. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen hebben we een aantal
activiteiten ondernomen.
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Allereerst de vierdaagse sponsorloop. Dit jaar bestond team Broca uit drie
wandelaars. Middels de vierdaagse sponsorloop pagina van de Stichting Vierdaagse
Sponsorloop hebben zij individueel en samen een bedrag opgehaald €2.703,-.
Daarnaast zijn er van verschillende bedrijven donaties gedaan. Denk hierbij aan
Google, Avyna uit Rijen en nog een aantal bedrijven die hebben aangegeven
anoniem te willen blijven. Enorm blij waren wij met een aantal particuliere donateurs
die ook een substantiële bijdrage hebben geleverd aan het bereiken van ons
streefbedrag van €15.000,-

Naast de vierdaagse sponsorloop hebben wij ook diverse donaties/ giften mogen
ontvangen van particiulieren en bedrijven. Onder onze donateurs hebben wij kaarten
verloot voor een gezellig avondje “Vrienden van Amstel Live”, kregen wij een deel
van de opbrengst van de kinderkledingbeurs te Sterksel en hebben een aantal
mensen een statiegeldactie opgezet bij hun lokale supermarkt.
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Ook dit jaar zijn wij financieel ondersteund door Golf en Country club Crossmoor
Weert. Hun bijdrage is dit jaar besteed aan de busbegeleiding van een meisje met
het Angelman Syndroom uit deze regio. Daar waar de gemeente laat afweten springt
een lokale organisatie bij om veilig vervoer voor onze kinderen mogelijk te maken.

Wij worden erg blij van dit soort initiatieven die het ons mogelijk maken om onze
doelstelling uit te voeren!
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2.

Toekomst

In 2018 willen wij doorgaan met het ondersteunen van gezinnen waarin een kind
met het Angelman Syndroom opgroeit. Stichting Broca heeft op dit moment
voldoende financiële middelen om ad hoc ondersteuning te bieden. Het kiezen van
één groot doel is ons goed bevallen, deze aanpak willen wij in 2018 ook weer
handhaven.

2.2

Activiteiten

Het voornaamste doel van Stichting Broca is het ondersteunen van gezinnen waarin
een kind met het Angelman Syndroom opgroeit. Het aankomend jaar zullen de
activiteiten gericht zijn op het vergroten van onze bekendheid. Dit zullen wij doen
door middel van social media campagnes. Twitter, Facebook en onze eigen website
zullen de voornaamste kanalen zijn. Door meer bekendheid hopen wij dat meer
gezinnen onze Stichting zullen vinden en een beroep doen op onze diensten.
Om gezinnen te kunnen helpen zal de Stichting moeten beschikken over voldoende
financiële middelen. Door het vergroten van onze bekendheid hopen wij meer giften
te krijgen van onze achterban.

Ook dit jaar loopt er weer een team de Vierdaagse van Nijmegen. Dit zullen zij
gesponsord doen. Het geld dat zij hiermee ophalen willen wij besteden aan een
groot doel.
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3.

Organisatie

Stichting Broca is gevestigd in Utrecht. Wij zijn een organisatie die wordt gerund
door mensen die een directe link hebben naar het Angelman Syndroom. Johan
Meulen, onze voorzitter, heeft een dochter met het Angelman Syndroom. In het
dagelijks leven is hij project manager.
Ellen Elings, moeder van een zoon met het Angelman Syndroom en tevens secretaris
van Stichting Broca is zelfstandig ondernemer. Zij helpt gezinnen en instellingen bij
het implementeren van PODD, een communicatie methode die door voor gezinnen
met het Angelman Syndroom wordt gebruikt.
Penningmeester Ilse Hermans, is de zus van Johan Meulen en is dus de tante van een
meisje met het Angelman Syndroom. In het dagelijks leven werkzaam bij een
notariskantoor.
Stichting Broca is bereikbaar via mail (info@stichtingbroca.nl), social media (twitter
en facebook) en telefonisch op 06-48079720 of 06-45700750.
Stichting Broca is zich ervan bewust dat ouders het moeilijk vinden om om hulp te
vragen. Om zo laagdrempelig mogelijk te zijn overleggen wij altijd over eventuele
social media campagnes en zullen geen of anoniem campagne voeren als ouders dit
niet willen.
Postadres:
KVK nummer:
RSIN:

Jule Stynestraat 20, 3543 DR Utrecht
65638069
856198511

Stichting Broca is in het bezit van de ANBI status.

3.1

Bestuur

Het bestuur is opgebouwd uit drie leden. Alle drie de leden zijn in functie sinds de
start van Stichting Broca. De leden van het bestuur zijn benoemd voor onbepaalde
tijd. Het bestuur van Stichting Broca doen hun werk onbezoldigd. Zij ontvangen
alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:

3.2

Dr. Johan Meulen
Mevr. Ilse Hermans
Mevr. Ellen Elings

Werknemers

Stichting Broca heeft geen medewerkers in dienst en ambieert ook geen betaalde
krachten. Er zijn op dit moment geen vrijwilligers in dienst van Stichting Broca.
Gezien de doelstelling is dit ook geen logische stap. Wel doen wij een beroep om
mensen om op verschillende manieren geld in te zamelen.
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4.

Jaarrekening

Stichting Broca heeft een jaarrekening opgemaakt. De jaarrekening kan worden
ingezien op onze website.
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