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Op de cover neemt hoofd van ErasMS dr. prof. Rogier Hintzen (l.) van Erasmus MC in Rotterdam op 14
november 2018 een ‘Tasje vol stoplichten’ in ontvangst van Fiona Sie (r.), initiatiefnemer van Stichting
Moeder vol Stoplichten. Gerenommeerd MS-onderzoeker Hintzen overleed onverwachts op 15 mei 2019.
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Inleiding
Stichting Moeder vol Stoplichten is opgericht om de fondsenwerving van het initiatief
‘Moeder vol stoplichten’, dat het gesprek over de auto-immuunziekte multiple sclerose (MS)
tracht te ondersteunen en stimuleren, verder te professionaliseren.
Twee argumenten spelen hierbij een rol. Enerzijds is gebleken dat sponsoren belangstelling
hebben om de projecten van het initiatief ‘Moeder vol stoplichten’ financieel te
ondersteunen. Anderzijds zijn gaandeweg ambities ontstaan die alleen gerealiseerd kunnen
worden als de fondsenwerving en projectorganisatie zich verder professionaliseren.
De stichting is op 8 juni 2020 opgericht als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Omdat het oprichtingsproces van de stichting nog niet is afgerond, is op het moment van
schrijven nog geen bankrekeningnummer bekend. De aanvraag hiervoor loopt. Naar
verwachting is dit traject in januari 2021 afgerond en beschikt de stichting dan over een
bankrekening bij SNS Bank. Zodra het bankrekeningnummer bekend is, zal dit op de website
van Stichting Moeder vol Stoplichten worden gepubliceerd.
In dit beleidsplan kijken we drie jaar vooruit. Wat niet wil zeggen dat onze horizon niet
verder reikt. Echter, gezien de jonge organisatie en de zich nog steeds ontwikkelende
ambities is het niet zinnig om verder in de toekomst te kijken.
Omdat de stichting recent is opgericht is in dit beleidsplan geen gedetailleerde begroting en
jaarrekening opgenomen. Wel is voor de periode 2021-2023 een indicatief budget
vastgesteld van 67.000 euro.
Een gedetailleerde begroting voor de periode 2021-2023 en de jaarrekening 2021 worden
aan het einde van het boekjaar 2021 door het bestuur vastgesteld en maken vanaf dat
moment onderdeel uit van dit beleidsplan.
Dit beleidsplan is op 10 februari 2021 aangevuld met: a. Het bankrekeningnummer van
Stichting Moeder vol Stoplichten bij SNS Bank (pagina 2), in vervolg op de in de bijlagen
opgenomen aanvraag, b. Beschikking Belastingdienst ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, 15
februari 2021 (pagina 15).
Namens Stichting Moeder vol Stoplichten,
Het bestuur
Fiona Sie (voorzitter)
Bert Dannijs (penningmeester)
Jeroen van Eijnsbergen (secretaris)

4

Doelstelling en werkwijze stichting
De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van kinderwelzijn en de psychische gezondheid van kinderen met
ouders die de diagnose multiple sclerose (MS) en/of van een chronische ziekte
hebben gekregen;
b. het bespreekbaar maken van de diagnose MS en/of van een chronische ziekte binnen
het gezin en de omgeving van het gezin zodat ouders en kinderen elkaar kunnen
ondersteunen;
c. gezinnen in staat te stellen om de diagnose MS en/of van een chronische ziekte in
hun omgeving bespreekbaar te maken en zo het maatschappelijk taboe hierop te
doorbreken;
d. onzichtbaar ouderschap en vergeten kinderen zichtbaar maken, door kinderen,
ouders en zorgprofessionals kennis aan te reiken hoe te (h)erkennen, informeren en
steunen bij het omgaan met de bij een ouder geconstateerde MS en/of chronische
ziekte;
e. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
f. tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die
deel uitmaken van organen van de stichting.
De stichting tracht haar doelstellingen te realiseren met de volgende activiteiten:
a. het organiseren en geven van lezingen, cursussen, trainingen en werkgroepen, ed.
voor respectievelijk zorgprofessionals, ouders met MS en/of een chronische ziekte
en/of kinderen met een ouder met MS en/of een chronische ziekte om zo
preventieve hulp te bieden en psychische problemen te voorkomen in binnen- en
buitenland;
b. de ontwikkeling, productie en distributie van voorlichtings- en
communicatiemiddelen zoals kinder- en/of volwassenboeken, brochures, posters,
websites, films, video’s, therapeutisch speelgoed, tasjes met daarin
voorlichtingspakketten, en dergelijke in binnen- en buitenland;
c. het opbouwen en in stand houden van een netwerk onder zorgorganisaties,
instellingen en -professionals, patiëntverenigingen, uitgevers en mediapartners en
kennis- en onderzoeksinstellingen en relevante samenwerkingspartners in binnen- en
buitenland;
d. fondsen werven in binnen- en buitenland.
Lopende projecten
De stichting heeft momenteel een viertal projecten lopen die invulling geven aan de
doelstellingen en activiteiten zoals die in de statuten zijn verwoord. Hieronder volgt kort een
beschrijving van de projecten.
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Kinderboek een Moeder vol Stoplichten
Het kinderboek ‘Een Moeder vol Stoplichten’ gaat over Amelie. Zij is 9 jaar oud als haar
moeder plotseling ziek wordt. Ze begrijpt niets van de ziekte van haar moeder. Het enige wat
ze weet, is dat het een rotziekte is die nooit meer overgaat.
Thuis is opeens helemaal geen fijn thuis meer. Ze weet zich geen raad met haar gevoelens.
Soms is ze heel boos, dan weer heel verdrietig. En soms ook gewoon wel vrolijk, maar mag
dat wel als je moeder zo ziek is?
Amelie heeft het idee dat niemand haar begrijpt. Ook haar kleine broertje Jonathan en haar
grote zus Nina niet. Behalve haar oude buurman. Hij lijkt wel te willen luisteren en geeft haar
soms ook nog goede raad. Zo’n goede raad dat ze op zoek gaat naar een slimme dokter die
haar moeder beter kan maken. Maar dat lukt natuurlijk niet. Wel schrijft de dokter haar een
mooie brief en leren Amelie en vooral ook haar gezin hoe ze de ziekte een plek in hun leven
kunnen geven.
Een Moeder vol Stoplichten is een spannend en ontroerend lees- én doeboek voor kinderen
in de leeftijd van zes tot twaalf jaar. De hoofdstukken worden afgewisseld met verschillende
opdrachten zodat de lezer ook met hetgeen gelezen is zelf aan de slag kan en zo ook op een
andere manier ontdekt wat Multiple Sclerose (MS) is en wat de ziekte teweegbrengt in
dagelijks leven.
Het boek geeft aanknopingspunten om in een gezin met elkaar in gesprek te gaan of in een
therapeutische setting mee te werken. Maar het is bovenal ook gewoon een heel mooi en
fijn boek om zelf te lezen of voor te lezen en zo beter te begrijpen wat er allemaal gebeurt
als iemand plotseling MS krijgt.
Over het kinderboek
Het kinderboek Een Moeder vol Stoplichten is een idee van Klinisch Psycholoog en kinder- en
jeugdpsychotherapeut Fiona Sie. In 2013 krijgt zij MS en gaat op zoek naar zelfhulpboeken
voor haar kinderen. Tot haar verbazing zijn die er niet voor de leeftijdsgroep zes tot twaalf
jaar. Zij besluit daarom zelf een boek te maken.
Idee en uitvoering komen bij elkaar als Fiona auteur Beitske Bouwman vraagt of zij een
kinderboek wil schrijven. Fiona Sie en haar gezin worden door Beitske Bouwman
geïnterviewd. Op basis van de gesprekken schrijft zij het fictieve verhaal van Amelie,
waarmee Beitske Bouwman haar eerste kinderboek schrijft. Eerder publiceerde zij vier
romans bij Uitgeverij Querido. Haar roman ‘Noem het Liefde’ (2010) is onderscheiden met
de ‘Publieksprijs der Brabantse Letteren’. Om de kinderen te helpen met de thema’s uit het
verhaal aan de slag te gaan, maakt Fiona Sie een werkboek met opdrachten.
Karst-Janneke Rogaar, bekend van het kinderboekenweekgeschenk 2015 en onder meer de
boeken van Simon van der Geest en Frank Groothof, wordt gevraagd om voor het boek in
wording illustraties te maken.
Om het boek uit te geven benadert het drietal Uitgeverij SWP. De uitgeverij publiceert onder
de imprint Niño zelfhulpboeken voor kinderen. Een Moeder vol Stoplichten past hier heel
goed bij.
Partners
Stichting MS Research heeft de eerste duizend exemplaren van het boek gekocht en mede
bijgedragen aan het mogelijk maken van de publicatie door Uitgeverij SWP.
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Kindergroepen
Stichting Moeder vol Stoplichten biedt groepstrainingen aan voor kinderen die een ouder
hebben met MS. De groepstrainingen worden georganiseerd in samenwerking met onder
meer zorginstellingen zoals ziekenhuizen en MS-patiëntverenigingen.
In de groep leren kinderen van alles over de ziekte MS. Zij leren beter omgaan met emoties
en zij leren hoe zij de ziekte een plek kunnen geven in het gezin. En de kinderen gaan aan de
slag. Er wordt getekend, gepuzzeld, gekletst, geschreven en uit het boek ‘Een Moeder vol
Stoplichten’ voorgelezen.
Tijdens iedere bijeenkomst wordt een ander onderwerp besproken. Tijdens de laatste
werkgroep kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien wat ze hebben geleerd en
gemaakt.
Voor de ouders is er voorafgaand aan de training een bijeenkomst waar wordt uitgelegd wat
de kinderen leren.
Om de kwaliteit van de training te waarborgen is er plek voor 6 kinderen. Het is een 5-delige
training voor kinderen van 6 tot 12 jaar die een vader of moeder hebben met de ziekte MS.
De training vindt plaats in het ziekenhuis waar de vader of moeder patiënt is.

Tasje vol stoplichten
Het Tasje vol stoplichten wordt in samenwerking met onze partners geschonken aan MScentra en MS-afdelingen van regionale ziekenhuizen. De hulpverleners van deze
zorginstellingen, neurologen en MS-verpleegkundigen, geven de tasjes aan cliënten die
hiervoor belangstelling hebben. Zo willen we kinderen en hun ouders een steuntje in de rug
geven op het moment dat zij daar behoefte aan hebben.
In het Tasje vol stoplichten zitten naast het lees- en doeboek ‘Een Moeder vol Stoplichten’,
een potlood, drijvend vouwpapier en een poster. Het potlood en vouwpapier, beide in de
kenmerkende Moeder vol Stoplichten stijl uitgevoerd, kunnen worden gebruikt voor het
uitvoeren van de opdrachten in het boek. Op de door Karst-Janneke Rogaar ontworpen
poster staat overzichtelijk en duidelijk uitgelegd wat MS is en hoe de ziekte het leven van
mensen beïnvloedt.
De poster kan worden gebruikt om de kinderen die een ouder met MS hebben uit te leggen
wat voor ziekte het eigenlijk is. Daarnaast is de poster ook geschikt voor het geven van een
spreekbeurt in de klas, zodat kinderen aan hun vriendjes en vriendinnetjes op school uit
kunnen leggen wat voor ziekte papa of mama heeft.
In het Tasje vol Stoplichten zit ook een Kiwanispop met viltstiften. Kinderen kunnen, om de
verwerking te ondersteunen, op de pop tekenen waar papa of mama last heeft van MS,
bijvoorbeeld bij de voeten, benen, armen of handen.
Partners
Het Tasje vol stoplichten kunnen wij gratis uitdelen dankzij donaties van onze partners. Zo
maakte zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid het mogelijk om in Zuid- en Noord-Holland 400
tasjes uit te delen bij ziekenhuizen en MS-centra. Voor deze uitdeelacties werkte Moeder vol
Stoplichten nauw samen met de afdeling Zoetermeer & De Hoop van serviceorganisatie
Kiwanis.
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De schenking van dertig tasjes aan ReinierHaga Groep in Den Haag en Delft is mogelijk
gemaakt dankzij de chocoladeletteractie van Kiwanis Den Haag. Dankzij een donatie van
Kiwanis Tiel zijn vijfentwintig tasjes gedoneerd aan Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.
Fonds 1818 heeft 40 tasjes geschonken aan de MS-afdelingen van het Lange Land Ziekenhuis
in Zoetermeer.
Vertaling kinderboek Moeder vol Stoplichten
Stichting Moeder vol Stoplichten wil het boek Moeder vol Stoplichten laten vertalen in het
Engels. Op die manier kunnen kinderen met een ouder met MS ook buiten Nederland
worden ondersteund.
Doel van de vertaling is om zoveel mogelijk kinderen te bereiken. Daarom is gekozen voor
een vertaling in het Engels; ’s werelds meest gesproken taal. Engels is bovendien een
internationale taal. Een Engelstalige uitgave zou daardoor een opstap kunnen zijn naar
vertalingen in andere grote talen als Duits, Russisch en/of Scandinavische talen. De nadruk
ligt op talen die worden gesproken op het noordelijk halfrond omdat MS onder de evenaar
en in Aziatische landen aanzienlijk minder vaak voorkomt. Hoewel Spaans en Mandarijn
grote taalgebieden zijn, hebben die talen dus geen prioriteit.
Om de vertaling van het boek mogelijk te maken is door de bedenker van het boek Fiona Sie,
tevens initiatiefnemer van de Stichting Moeder vol Stoplichten, al enige voorbereidend werk
verricht. Zo zijn in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk agenten geworven die de
stichting onbezoldigd vertegenwoordigen. Daarnaast is contact gelegd met de National MS
Society, de patiëntenorganisatie in de Verenigde Staten.
In de Verenigde Staten is agent Lay Hooi Verkerk gevestigd in Silicon Valley, San Francisco,
Californië. Agent Gernot Klantschnig is gevestigd in Oxford en vertegenwoordigt de stichting
in het Verenigd Koninkrijk.
Focusprojecten 2021-2023
In de periode 2021-2023 concentreert Stichting Moeder vol Stoplichten de activiteiten op de
onderstaande twee projecten:
Tasje vol stoplichten
Het Tasje vol stoplichten is dankzij de steun van een aantal belangrijke partners en sponsors
een groot succes geworden in de provincie Zuid-Holland en de randen van de aangrenzende
provincies Noord-Holland en Utrecht. De tasjes zijn aan tien Nederlandse ziekenhuizen
uitgedeeld, waarvan er een zevental heeft aangegeven dat de tasjes op zijn en dat er
belangstelling is voor meer.
De continuering van de aanlevering van de tasjes is gezien de belangstelling een speerpunt.
Er worden ieder jaar per ziekenhuis zo’n vijftig tasjes uitgedeeld. De ambitie is bovendien om
ook in de rest van Nederland en Vlaanderen – het hele Nederlandse taalgebied – Tasjes vol
stoplichten uit te delen. Hiervoor gaat de stichting in de periode 2021-2023 actief op zoek
naar sponsors, die onder meer worden gezocht bij goede-doelen organisaties en
zorgverzekeraars.
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Beoogd budget Tasje vol stoplichten: 15.000 euro per jaar
Vertaling kinderboek Moeder vol Stoplichten
Stichting Moeder vol Stoplichten wil het succes van het kinderboek Moeder vol Stoplichten
over de taalgrens heen tillen door het boek te laten vertalen in het Amerikaans-Engels.
Hiervoor moet een goede en professionele vertaler worden ingeschakeld. Daarnaast moet
voor het kinderboek een uitgever worden gevonden in de Engelstalige markt; Verenigd
Koninkrijk, Verenigde Staten, Canada en Ierland.
Beoogd budget vertaling: a. eenmalig om en nabij 10.000 euro voor de vertaling van het
boek, 4.000 euro per jaar voor de promotie van het boek bij uitgevers op onder meer
beurzen en MS-congressen. Het promotiebudget wordt onder meer ingezet om
onbezoldigde vrijwilligers in staat te stellen de noodzakelijke reizen te maken door kun
onkosten te vergoeden.
Beoogd budget 2021-2023
Gezien de geformuleerde ambities, beoogt de Stichting Moeder vol Stoplichten voor de
periode 2021-2023 een budget te realiseren van 67.000 euro. Jaarlijks komt dat gemiddeld
neer op een budget van om en nabij 22.333,33 euro.
Verwerving, beheer en besteding van inkomsten en vermogen
De stichting verwerft inkomsten middels sponsoring, donaties, schenkingen, etc. van goededoelen organisaties, bedrijven of organisatie en/of particulieren.
Inkomsten en uitgaven worden beheerd via een bij de SNS Bank te openen bankrekening.
Het boekjaar van Stichting Moeder vol Stoplichten valt samen met het kalenderjaar.
Het bestuur maakt conform artikel 8 lid 2 van de statuten binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op en legt dit op
papier of digitaal vast. De penningmeester zendt deze stukken aan alle bestuurders.
Het bestuur maakt een jaarrekening en een bestuursverslag op als bedoeld in artikel 2:300
Burgerlijk Wetboek als dat op grond van de wet verplicht is. In dat geval stelt het bestuur
een exemplaar hiervan ter inzage ter beschikking op het kantoor van de stichting met de op
grond van de wet toe te voegen gegevens.
De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt
vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld
in artikel 8 lid 2 van de statuten.
De vastgestelde stukken worden na goedkeuring ondertekend door alle bestuurders. Als een
handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.
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Samenstelling en beloning bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:
Fiona Sie (voorzitter)
Bert Dannijs (penningmeester)
Jeroen van Eijnsbergen (secretaris)
Conform artikel 3.5 van de statuten zetten de bestuursleden zich onbezoldigd in voor de
stichting. Bestuursleden kunnen een beroep doen op een onkostenvergoeding, mocht dit
noodzakelijk zijn.
De statuten van de stichting worden op aanvraag ter beschikking gesteld.
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Bijlagen
Uittreksel Kamer van Koophandel
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Registratie Belastingdienst
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Aanvraag bankrekening SNS Bank
Van: No Reply SNS <noreply@sns.nl>
Onderwerp: We hebben nog meer gegevens van u nodig Stichting Moeder vol Stoplichten 5554498
Datum: 7 december 2020 om 11:50:21 CET

Beste relatie,
Wat fijn dat u hebt gekozen voor een zakenrekening. Voor we de rekening(en) kunnen
openen, hebben we nog meer informatie van u nodig. Vanuit de wet en voor ons eigen beleid voor
veilig bankieren, moeten we een goed beeld van onze klanten hebben. Daarom vragen we best veel
gegevens van u. In deze e-mail leest u om welke gegevens het precies gaat.

•

Gegevens van uw bestuurders
Wilt u deze gegevens van uw bestuurders E. Dannijs en J. van Eijnsbergen aan ons doorgeven?
• Adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Is dit een pasje? Maak dan een kopie van de voor- en
achterkant. Is het een buitenlands identiteitsbewijs? Stuur dan ook een kopie of scan op van
documenten waar het BSN op staat. Bijvoorbeeld een brief van de Belastingdienst.
• Of E. Dannijs en J. van Eijnsbergen een digipas en/of wereld pas wil/willen?
• Of E. Dannijs en J. van Eijnsbergen zelfstandig of gezamenlijk bevoegd zijn?
1 cent storting
• Privé betaalrekeningnummer ontbreekt van de E. Dannijs en J. van Eijnsbergen ( in principe
hebben we alleen van degene die u extra aan de rekening wenst te koppelen het
rekeningnummer nodig)
Elke gevolmachtigde moet bekend zijn bij SNS. Hiervoor is identificatie nodig.
Graag ontvangen wij het rekeningnummer van de tegenrekening (u kunt dat toevoegen bij het
document waarin u de extra vragen beantwoordt).
U maakt € 0,01 over van de door u opgegeven privé betaalrekening naar NL62 SNSB 0977 9677 86
op naam van SNS. Met deze overboeking controleren we de gegeven. De € 0,01 storten we natuurlijk
gewoon weer terug.
Extra documenten
We hebben kopieën nodig van een paar belangrijke documenten:
• Hebt u eigen of geleend geld en/of middelen in uw stichting gestopt toen u het begon? Zo ja,
hoeveel? Stuur ons dan documenten die dat laten zien. Denk aan een leenovereenkomst als
u een lening hebt gebruikt. Of een overzicht van de sponsorcontracten of een bewijs van de
verstrekte subsidies indien u sponsoring of subsidies ontvangt.
Informatie over uw stichting
We hebben uw antwoord nodig op deze vragen:
• Wat voor soort bijschrijvingen verwacht u op de rekening? Denk aan donaties,
lidmaatschapskosten, contributies, huur of subsidies. Van wie zullen de
donaties/giften/subsidies komen en hoeveel verwacht u per jaar?
• Wat voor afschrijvingen verwacht u op de rekening?
• Heeft uw stichting een website? Zo ja, wat is daarvan de domeinnaam?
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Zo geeft u alles aan ons door
U kunt de documenten, gegevens en uw antwoord op vragen heel gemakkelijk uploaden.
Een paar tips:
• Maak een foto of scan van de opgevraagde documenten. Dit kan een pdf-, txt-, jpg- of pngbestand zijn, met een maximum van 5MB.
• Aanvullende vragen of gegevens? Maak hiervan dan zelf een document, bijvoorbeeld door de
vragen te kopiëren en aan te vullen met uw antwoorden.
Doet u dat in Word? Maak er dan als u klaar bent een pdf-bestand van om te uploaden.
Uploadlink: klik hier
Is alles bij ons binnen? Dan gaan we er meteen mee aan de slag!
Vragen?
Hebt u vragen? Bel ons dan: 030 - 633 30 02. Of kom langs in de SNS Winkel bij u in de buurt. We
helpen u graag.
Alvast bedankt,

Ton Timmerman
Directievoorzitter SNS

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Indien dit bericht niet
voor u is bedoeld, wordt u verzocht de afzender hiervan op de hoogte te stellen door
het bericht te retourneren en de inhoud niet te gebruiken.
This e-mail message is intended to be exclusively for the addressee. If you are not
the intended recipient you are kindly requested not to make any use whatsoever of
the contents and to notify the sender immediately by returning
this e-mail message.
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Beschikking Belastingdienst ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’

15

16 vol Stoplichten, Zoetermeer, december 2020
© Stichting Moeder

