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De naam van de Stichting:

Moebius Syndroom Stichting

Het RSIN / Fiscaal nummer van de Stichting: 8066.16.611
Contact adressen van de Stichting:
Postadres :
Gravenstraat 30, 5663 GC, Geldrop
Telefoonnummer : 040 - 2800559
E-mail adres :
info@moebiussyndroom.nl
Website:
http://moebiussyndroom.nl
De doelstelling van de Stichting:
De stichting heeft ten doel het vergaren, en verstrekken van informatie met betrekking tot het Moebius
Syndroom, het bevorderen van het verrichten van onderzoek naar de verschijningsvormen en de
oorzaken daarvan, de ondersteuning van patiënten en hun familieleden, het bevorderen van de
(h)erkenning en de acceptatie van het Moebius Syndroom en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 Het organiseren van bijeenkomst voor patiënten en hun familieleden
 Het uitbrengen van nieuwsbrieven om vrienden van de Stichting op de hoogte te houden van
ontwikkelingen binnen het bestuur, de Stichting en de medische wereld.
 Het onderhouden van contacten met medici welke een relatie hebben met het Moebius
Syndroom.
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Zie bijlage: Beleidsplan 2016
Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders:
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
 Mandy Haanraads, voorzitter
 Ben van Zanten, secretaris
 Wim van der Vliet, penningmeester
 Jenny Potappel, bestuurslid
 Jacqueline Vrieling, bestuurslid
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Het beloningsbeleid van de Stichting:
De bestuursleden voeren hun werkzaamheden uit op basis van vrijwilligheid, en worden voor hun
werkzaamheden niet betaald, anders dan vergoeding van gemaakte onkosten en reiskosten.
Een actueel verslag van de activiteiten:
Voor verslagen van afgelopen jaren, zie:
 Pagina ‘Activiteiten’ op de website van de Moebius Syndroom Stichting
 Jaarverslag 2010
 Jaarverslag 2011
 Jaarverslag 2012
 Jaarverslag 2013
 Jaarverslag 2014
 Jaarverslag 2015
De balans en staat van baten en lasten, met toelichting:
Zie het document “Financieel verslag 2015” op de website.
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