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Inleiding
Er moet nog zoveel veranderen, om dit enorme maatschappelijke probleem aan te pakken!
Reken maar uit: één op de tien kinderen in Nederland worden te vroeg geboren, dat zijn er
elke dag 48. Elke dag overlijden drie kinderen aan de gevolgen. Dit zijn cijfers van het CBS,
die geen rekening houden met kinderen, die voor week 24 overlijden, de echte cijfers zijn
dus nog negatiever. Dat betekent, dat er elke dag bijna 100 ouders (rekening houdend met
meerlingen) couveuseouder worden, bijna 30.000 per jaar!! Stel je nou eens voor dat je door
innovatie, verandering van wet- en regelgeving, meer begrip op de werkvloer en meer
bewustzijn voor “onze” wereld al deze mensen positiever kan laten zijn. Weet je wat dat
betekent voor het gezin? De familie? De werkgever? De productiviteit? De kosten in de zorg?
…. de positieve energie voor de kinderen?
“The secret of change is, to focus all of your energy, not on fighting the old, but
building the new – Socrates”

Waarom veranderen?
Om iets te willen veranderen moeten we eerst goed weten waarom we moeten veranderen.
Nu we dit weten kunnen we gaan kijken wat we gaan doen om dit te veranderen. Wat
dachten jullie van apps voor de ouders (innovatie), training en workshops op scholen en
bedrijven (bewustwording), het helpen van bedrijven die het zorgproces op een
Neonatologie willen helpen vernieuwen (innovatie, crowdfunding), artikelen speciaal
gemaakt voor de echte aller kleinsten (ondersteuning), digitale informatie waarmee ouders
meteen alles kunnen opzoeken (ondersteuning), evenementen en bijeenkomsten met
thema’s rond de couveuse (begrip, bewustwording, ondersteuning, innovatie), gesprekken
houden met Tweede en Eerste Kamerleden, vakbonden en beslissers (bewustwording,
ondersteuning), een juridisch loket voor ouders m.b.t. medische afwikkeling en
zorgverzekeringen (ondersteuning)….. We kunnen nog wel even doorgaan…..
Vervolgens…. Hoe gaan we dit doen? Dit kan alleen maar door het inzetten van de couveuse
ouders zelf, vrijwilligers, sponsors en het goed begeleiden van alle veranderingen. Dit kost
niet alleen heel veel energie, maar ook een klap geld. Dus eigenlijk hebben we iedereen
nodig!
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1.

Missie/visie

Stichting Prematurendag is een charitatieve stichting (aankomend ANBI) die alle middelen
inzet voor de wereld van de Neonatologie. Dit doen we met de inzet van alleen vrijwilligers.
Stichting Prematurendag biedt een totaal platform in Nederland en België met alle
informatie over prematuriteit, dysmaturiteit en ernstig ziek geboren kinderen. Dit bieden we
aan couveuseouders, familie, vrienden, collega’s, zorgverleners, zorgspecialisten, bedrijven
en andere geïnteresseerden.
Stichting Prematurendag creëert door haar activiteiten meer begrip en bewustwording, door
positief, resultaatgericht, transparant, efficiënt, en slagvaardig te opereren. Hierdoor kunnen
couveuseouders de juiste energie geven aan hun zieke kind, begrijpt de directe omgeving in
welke situatie dit gezin zich bevindt, zijn collega’s en werkgever zich meer bewust van de
mindere productieve tijd en kunnen overheden beter handelen in het maken van wetgeving.

1.2 Mission Statement
“Wij bieden een totaal platform voor iedereen, die met een vroeggeboorte en/of ziek
geboren kinderen te maken krijgen”

1.3 Strategie
“Hèt platform bieden” betekent, dat couveuseouders duidelijke en juiste digitale informatie
kunnen vinden, op elk ogenblik en elk digitaal apparaat (device). Het biedt voor de familie,
vrienden, collega’s en werkgever van couveuseouders ook alle informatie, om zich meer
bewust te zijn van de situatie waarin deze ouders zicht bevinden. Hierdoor zal er meer
begrip ontstaan, kan de directe omgeving van couveuseouders beter acteren en kunnen
werkgevers beter anticiperen op resultaat en productiviteit. Vanuit deze basis zullen
overheden en zorgverzekeraars wet- en regelgeving gaan aanpassen. De ouders kunnen
uiteindelijk meer energie steken in hun zieke kind(eren), die hierdoor sneller beter kan en
kunnen worden.
Statutaire doelstelling:
Artikel 2:
1. De stichting heeft ten doel:
a. het bieden van een platform voor ouders van couveusekinderen, familie, vrienden,
zorgverleners en werkgevers.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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1.4 Afwezigheid van winstoogmerk:
De statuten zeggen:
Artikel 2:
3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Artikel 13:
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het
liquidatiesaldo vastgesteld. Een batig liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van
een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.

5

2.

Wat doen we nu?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

We hebben deze geweldige Stichting kunnen oprichten (2016, Notaris, bank, Kamer
van Koophandel, etc.)
Deze website en actiewebsites (hosting en URL’s), vol met nuttige informatie over
prematuriteit en dysmaturiteit
Een goed social media beleid
Mooie films en foto’s
Het bewerken van foto’s van Preemies in het ziekenhuis, zodat ze mooi aan de muur
kunnen hangen
De mogelijkheid voor couveuseouders om te kunnen bloggen, wat helpt bij de
verwerking
De CleverBaby app, een electronisch patiëntendossier, die we GRATIS aanbieden aan
ouders van couveusekinderen
Cartoons voor animaties, kleurplaten voor de kinderen, posters in de ziekenhuizen
Het organiseren van een enorme flashmob op 13 november 2016
Het organiseren van andere evenementen als Wereld Prematurendag en de Dag van
de Couveuseouder
Het kopen van allerlei hulpmiddelen om bovenstaande zaken te kunnen bereiken
Sew4NICU: een programma voor het belangeloos maken van kleding, special voor
couveusekinderen en overleden kinderen (zie ook
www.www.prematurendag.nl/sew4nicu). De kleding wordt gemaakt door meer dan
honderd vrijwilligers.
Bake4NICU: een programma waarin couveuseouders taarten, cake en koekjes bakken
voor Wereld Prematurendag. Deze worden bezorgd in de meer dan 100 ziekenhuizen
in Nederland en België op 17 november, Wereld Prematurendag.

2.1 Wat gaan we nog doen?
•
•
•
•
•
•

•

Het blijven creeëren van de websites (creatie, hosting en URL’s)
Het goed aanwezig zijn op de social media
Het maken van folders, stickers, posters, kleurplaten, cartoons, boekjes en allerlei
ander drukwerk voor in de ziekenhuizen, verloskundig praktijken, consultatiebureaus,
huisartsenpraktijken, etc.
Het doorontwikkelen van onze SuperApp Clever Baby
Het helpen van Couveuseouders die nu op een NICU of Neonatologie zitten (lokaal,
juridisch, verzekeringen, werkgever, etc.)
Het organiseren van mooie evenementen, zoals:
o Een Picknick voor de couveuseouders en hun kinderen
o Bijeenkomsten voor couveuseouders voor lotgenoten contact
o de Dag van de Couveuseouder (zondag 7 mei 2017)
o Wereld Prematurendag, hèt jaarlijks terugkerend event op 17 november
o Wereld Lichtjesdag, een jaarlijks event voor ouders met de helden die er niet
meer mogen zijn
o Overige evenementen en bijeenkomsten die we heel graag willen organiseren
Het organiseren van workshops en lezingen op scholen en bij bedrijven
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•
•
•
•
•
•

Het uitgeven van Persberichten
Het maken van een mooie magazine
Het bieden van een platform voor bedrijven die (innovatieve) producten en diensten
leveren binnen de wereld van de Neonatologie door middel van aandacht,
crowdfunding, etc.
Het (laten) onderzoeken naar de oorzaken en gevolgen van prematuriteit en
dysmaturiteit en deze (laten) publiceren
Het onderhouden van goede relaties met ziekenhuizen, verloskunde praktijken, JGZ
en GGD, zorgverzekeraars, landelijke overheden, andere verenigingen en stichtingen,
(digitale) media, etc.
Overige kosten als een accountant, administratie, software, kamer van koophandel,
verzekeringen, etc.
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3.

Hoe doen we dat?

Stichting Prematurendag is een landelijke vrijwilligersorganisatie, zonder enig winstoogmerk.
Alle inkomende gelden landen bij de doelen van de stichting, de kosten van diensten voor de
ouders, de evenementen, bijeenkomsten en projecten. Om voldoende financiële en
functionele middelen te werven zijn veel mensen (ouders en vrijwilligers) en bedrijven
(partners, sponsors en vrienden) nodig om ons daarbij te ondersteunen. Van het organiseren
van een actie door studenten, het maken van cupcakes voor de verkoop tot crowdfunding
acties voor de grotere projecten en evenementen, overal zijn middelen voor nodig.

3.1 Vrijwilligers
Stichting Prematurendag heeft een bestuur van vijf personen en een vele vrijwilligers die
allerlei werkzaamheden verrichten. Van het organiseren van grote evenementen tot aan
boodschappen doen voor ouders van couveusekinderen in het ziekenhuis. Iedereen werkt
volledig op vrijwillige basis en we proberen zoveel mogelijk kosten te laten betalen door
onze sponsoren, door de Vrienden en door allerlei acties waar we financiële middelen
ophalen. Binnen de Stichting zijn veel mensen werkzaam met veel verschillende
achtergronden: IT-ers, medici, docenten, juristen, marketeers, huisvrouwen, politici en
allerlei medewerkers van zorgverzekeraars, ziekenhuizen, transportbedrijven en
overheidsorganisaties. Door al deze kennis en ervaring proberen we de ouders van
couveusekinderen zoveel mogelijk te ondersteunen.
“Ik ben enthousiast vrijwilliger bij Stichting Prematurendag omdat mezelf op een
positieve manier inzetten rondom vroeggeboorte mij helpt bij verwerken wat ons is
overkomen” – Saskia

3.2 Sponsoren
Stichting Prematurendag kan haar doelen alleen bewerkstelligen, met de hulp van
vrijwilligers en sponsors. Bedrijven kunnen ons zowel financieel als functioneel sponsoren.
Op dit moment zijn we druk bezig om Stichting Prematurendag een ANBI-status te geven,
zodat het sponsoren ook nog eens belastingtechnisch aantrekkelijk wordt.
Ook kan men ons financieel sponsoren, door hun inkopen te doen via ons Prematurendag
Winkelcentrum (www.preemiehop.nl), waar ook winkels zitten als Bol.com, de Hema,
Blokker, AliExpres, Neckermann, etc. Alles voor uw kantoorartikelen, feestjes, catering,
marketingartikelen etc. Verschillende bedrijven doneren ons een percentage van uw
aanschaf. Zonder extra kosten steunt men ons dan toch financieel!
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4.

Organisatie

Stichting Prematurendag, welke is gevestigd in Maarssen, bestaat uit een bestuur van vijf
mensen, die op volledig vrijwillige basis hun werkzaamheden uitvoeren. Ze houden zich
bezig met beleid, financiën, marketing, programmamanagement en communicatie. De
vrijwilligers ondersteunen het bestuur op het gebied van evenementen, communicatie,
sponsoring, marketing, projecten en informatievoorziening.

4.1 Bestuur
Het bestuur stelt het beleidsplan en activiteitenplan vast, met daarvan afgeleid het
jaarverslag en de begroting. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen, monitort
de uitvoering van het activiteitenplan en volgt de uitgaven t.o.v. de begroting. De leden van
het bestuur en/of andere beleidsbepalers ontvangen conform de statuten voor de door hen
in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding
voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Voor niet-beleidsbepalende
werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval
een marktconforme vergoeding worden toegekend. De stichting heeft geen personeel in
dienst.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Sander Jonker (Voorzitter)
Verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, marketing en communicatie
Simon van den Doel (Penningmeester)
Verantwoordelijk voor de financiële en technische zaken
Cinderella Zonnenberg (Secretaris)
Verantwoordelijk voor de operationele zaken, website en facebookpagina.
Zorgverzekeringsspecialist.
Kim Lachenal (Bestuurslid)
Verantwoordelijk voor evenementen, bijeenkomsten en lotgenotencontact
Claudia Hill (Bestuurslid)
Verantwoordelijk voor sponsoring, vrijwilligersbeleid en de uitvoering. Programmamanager
Sew4NICU

4.2 Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn werkzaam in het hele land (sommige zelfs al in België). De
verantwoordelijkheden zijn bijna altijd coördinerend en/of uitvoerend in de projecten van
Stichting Prematurendag. Vanaf een uur in de week tot fulltime kunnen mensen in gezet
worden. Alle vrijwilligers tekenen ter goedkeuring het vrijwilligersbeleid. Voor bepaalde
functies wordt een VOG opgevraagd.
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5.

Financiën

Op 1 mei 2016 is bekend gemaakt dat Stichting Prematurendag zou opgericht worden. De
oprichting is in november 2016 per akte bij de notaris een feit geworden.
Stichting Prematurendag is financieel volledig afhankelijk van giften, sponsoring en donaties.
Omdat we elke euro die is uitgegeven gekregen hebben van partners, sponsors en donateurs
zijn we transparant in wat we hiermee hebben gedaan en vooral wat het resultaat daarvan is
geweest.

5.1 Inkomsten
Dit zijn de manieren waarop wij inkomsten genereren:
• Door de verkoop van merchandise (polsbandjes, stickers en overige)
• Door de verkoop van diensten (bewerken van foto’s, advies voor een
ziektekostenverzekering, masterclasses bij bedrijven)
• Door donaties (rechtstreeks en via doneeractie.nl)
• Door een affiliate programma bij tientallen winkels
• Door directe sponsoring voor specifieke projecten (bijvoorbeeld het programma
Sew4NICU, stoffen en andere artikelen)
• Spontane acties van vrijwilligers (verkopen van cupcakes etc)

10

