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Voorwoord van de voorzitter
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Broca. Dit jaar, net als vorig jaar hebben wij
ervoor gekozen om ons voornamelijk te richten op één groter doel. Dit is ons vorig
jaar zeer goed bevallen en sluit ook goed aan op onze doelstelling. Naast het
hoofddoel van dit jaar stonden wij ook dit jaar weer open voor adhoc hulpvragen.
Een hulpvraag buiten ons jaardoel hebben wij echter niet mogen ontvangen.
Dit jaar hebben wij gekozen voor de broertjes en zusjes van kinderen met het
Angelman Syndroom. Deze kinderen komen vaak op de tweede plaats, naast de zorg
voor hun zorgintensieve broer of zus. Wij waren van mening dat zij wel eens extra in
het zonnetje konden worden gezet.
Een groot deel van deze financiële bijdrage is weer bijeengelopen door Team Broca
die wederom voor ons de vierdaagse heeft gelopen.
Ook dit jaar hebben wij weer met veel plezier voldaan aan onze doelstelling, het
verbeteren van het leven van kinderen met het Angelman Syndroom.

Johan Meulen, juni 2020
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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. Dit jaar
hebben wij een andere benadering gekozen en hebben de broertjes en zusjes van
de kinderen met het Angelman Syndroom gekozen als doel voor dit jaar.
Omdat we dit jaar hebben gekozen voor één financieel groter project was de
vierdaagse sponsorloop dit jaar van groot belang. De opbrengst van de vierdaagse
heeft ons ruimschoots in staat gesteld om de broertjes en zusjes goed te verwennen
met een mooi cadeau naar keuze.
Hieronder vind u een uitgebreid verslag van alle activiteiten die wij het afgelopen
jaar hebben ondernomen.

1.2

Activiteiten

Ook dit jaar zijn wij weer op zoek gegaan naar één groot doel waar wij dit jaar geld
voor op konden halen. In plaats van het bijeen garen van gelden voor kinderen met
AS hebben wij dit jaar gekozen voor de broertjes en zusjes van deze kinderen. Het is
onze ervaring dat het zorgen voor een kind met het Angelman Syndroom erg veel
tijd kost. Hierdoor komen de broertjes en zusjes vaak onbedoeld op de tweede plek.
Daarnaast zijn deze broertjes en zusje ook vaak mantelzorgers voor hun zorg
intensieve broer of zus. Dit jaar wilden wij daarom juist hen in het zonnetje zetten.
Hen op deze manier aan hun te laten weten dat er ook aan hen is gedacht heeft ons
zeer gemotiveerd tot het trainen voor en het voltooien van de vierdaagse

Met het lopen van de vierdaagse hebben wij dit jaar weer velen donaties mogen
ontvangen. Dit geld is bijeen gebracht door zowel particuliere sponsors als
bedrijven. Met dit geld hebben wij 18 kinderen een cadeau kunnen geven. Wat voor
cadeau dit was mochten zij zelf bepalen. Het merendeel hebben wij cadeaubonnen
uitgereikt zodat zij het zelf konden kiezen
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Ook dit jaar waren wij weer
één van de goede doelen van
Kinderkledingbeurs te
Sterksel. Wij mochten weer
een heel erg mooi bedrag
van hen ontvangen! Heel erg
bedankt daarvoor. Verder
merken wij dat er met name
donaties binnenkomen van
bedrijven en mensen die dit
belangeloos willen doen en
dus ook niet genoemd willen
worden bij naam. Wij
bedanken ook hen!
Als laatst natuurlijk alle particuliere donateurs, mede dankzij deze donateurs
hebben wij ook dit jaar weer een mooi bedrag bijeen gehaald.
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2.

Toekomst

In 2020 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 wederom goed bevallen, deze aanpak zullen wij in 2020 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 Meulen, is de zus van Johan Meulen en is dus de tante van een
meisje met het Angelman Syndroom. In het dagelijks leven is zij 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 Meulen
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. Deze kan worden ingezien op
onze website.
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