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Beleidsplan Stichting Coeliakie Onderzoek Nederland 

1. Inleiding 
 

Stichting Coeliakie Onderzoek Nederland (hierna: de stichting) is opgericht ten kantore van 

Notaris Weebers te Eindhoven op 29 april 2011 door de heer M.M.P.C. van Doorne, de heer 

S.R. de Bruijn en mevrouw B.I.A. Naebers. Zij vormen het bestuur van de stichting. 

 

Coeliakie (uitspraak: seuliakíe of suiliakíe) werd voor het eerst beschreven door de Griekse 

arts Aretaeos in het jaar 100. De kenmerkende maagdarmklachten gaven de aandoening haar 

naam: 'koilia' is Grieks voor buik. Coeliakie is een chronische darmaandoening, zich 

kenmerkend door een aangeboren glutenintolerantie die bij een onaangepast dieet leidt tot een 

beschadiging van het darmslijmvlies 

2. Strategie 

2.1 Statutaire doelstelling 
 

De stichting heeft ten doel: 

1. Het verrichten van alle handelingen, in de ruimste zin, om het leven van 

coeliakiepatiënten te vergemakkelijken; 

a. Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, 

levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of 

het algemeen nut beogende instellingen; 

b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 

vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn 

2. De stichting beoogt met behulp van haar vermogen gemeld doel te 

verwezenlijken. 

3. Het doel houdt niet in het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen 

die deel uitmaken van haar organen, noch ook anderen, tenzij deze laatsten 

betreft de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.  

 

De stichting heef geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 13 lid a. van de statuten waarin 

wordt benadrukt dat de stichting geen winstoogmerk kent. Dit blijkt ook uit de feitelijke 

werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit 

het feit dat de instelling de met activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan 

haar doelstelling. 

 

Artikel 13 lid h. van de statuten bepaalt dat bij opheffing van de stichting een eventueel batig 

liquidatiesaldo moet worden besteed aan een instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, 

onderdeel b, van de Wet Inkomstenbelasting 2001, dan wel op enigerlei andere wijze 

waarmee het algemeen belang wordt gediend. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Intolerantie
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2.2 Missie 
 

Enerzijds bestaat de missie uit leven van coeliakiepatiënten te vergemakkelijken door het 

ondersteunen van fundamenteel onderzoek. Anderzijds het onder de aandacht brengen van de 

consequenties die de ziekte met zich mee brengt bij onder andere, maar niet limitatief, 

voedingsproducenten, leveranciers van voedingsproducten en horeca. 

3. Beleid. 

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting 
 

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit: 

- Werven van donateurs; 

- De ziekte en zijn consequenties onder de aandacht brengen; 

- Financieren van fundamenteel onderzoek in Nederland maar ook wereldwijd. 

3.2 Werving van gelden 
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende 

wevingsactiviteiten. 

- Donateurs werven in de breedste zin via alle mogelijke media; 

- Organiseren van benefietactiviteiten. 

3.3 Beschikken over het vermogen van de instelling 
 

Op grond van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele 

(rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele 

(rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen. 

 

Het bestuur, bestaande uit tenminste 3 (rechts)personen, kan in een vergadering alleen 

besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is of vertegenwoordigd 

is. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.  

3.4 uitkeringsbeleid. 
 

Het bestuur bepaald het uitkeringsbeleid met dien verstande dat de uitkering ten al tijden 

plaatsvinden conform wat beschreven is in de statuten van de stichting. 

 

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de nog nader te 

bepalen onderzoeken c.q. projecten. 
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4  Beheer 

4.1  Vermogen van de stichting 
 

Het vermogen van de stichting zal worden opgebouwd door ontvangen giften na het afgeven 

van de ANBI status door de Belastingdienst aan de stichting. 

 

Het vermogen zal worden besteed aan het algemeen nut en zal niet worden opgepot. Het 

besteden van het vermogen wordt ingegeven en is gericht op kwaliteit, niet op kwantiteit. 

 

Daar het vermogen van de stichting nog in opbouw is, is het niet mogelijk om een 

vermogensopstelling op te nemen in deze versie van het beleidsplan. 

4.2  Beloning beleidsbepalers 
 

De beleidsbepalers van de stichting, zijnde de drie bestuurders ontvangen, conform artikel 3 

lid 5 van de statuten, geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

4.3  Beschrijving administratieve organisatie 
 

De administratie wordt, in opdracht van het bestuur, gevoerd door VADO Beheer B.V. te 

Eindhoven. 

 

Uit deze administratie zal de aard en omvang blijken van: 

- de inkomsten en het vermogen van de stichting; 

- de kosten van verwerving van gelden en het beheer van de stichting; 

- de andere uitgaven van de stichting; 

- de inkomsten en het vermogen van de stichting. 

 

 

 

 

 

 


